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Öröklés
78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos
határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és
elérhetőségei
a) Regionális bíróság
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
b) Fellebbviteli bíróság – a fellebbezést a megfellebbezett határozatot hozó regionális bíróságon keresztül nyújtják be.
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások
a) Legfelsőbb Bíróság – a fellebbezést a megfellebbezett határozatot hozó fellebbviteli bíróságon keresztül nyújtják be.
b) Cím: Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warsaw 41
Tel.: +48 22 530 8000
c) Megsemmisítés iránti kérelem – a kérelem nem vitathatja a megállapított tényeket vagy az értékelt bizonyítékokat.
78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk
a) Kerületi bíróság
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
b) Közjegyző
http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza
78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások
a)
– ha az európai öröklési bizonyítványt kerületi bíróság bocsátotta ki, a panaszt a kerületi bíróságon keresztül a regionális bírósághoz kell benyújtani;
– ha az európai öröklési bizonyítványt közjegyző bocsátotta ki, a panaszt a közjegyzőn keresztül a regionális bírósághoz kell benyújtani;
b)
– Bíróságok:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
– Közjegyzők:
http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza
79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai
Nem alkalmazandó
Utolsó frissítés: 14/06/2019
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az
Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk
mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

