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Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek
Görögország
64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel
kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy
hatóságok
A házassági vagyonjogi rendszerek és a bejegyzett élettársi közösség vagyonjogi hatásai tárgyában hozott határozatok végrehajthatóságának az érintett fél
kérelmére történő megállapítására a vonatkozó rendeletek 44. cikkének (1) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság az elsőfokú bíróság
egyesbírája (Monomeles Protodikeio) nemperes eljárásban (a polgári perrendtartás 740. cikke és azt követő cikkei).
64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások
A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására a vonatkozó rendeletek 49. cikkének (2)
bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság a fellebbviteli bíróság (Efeteio) peres eljárásban. A Semmítőszék ítélkezési gyakorlata értelmében a
kérelem/fellebbezés tárgyában a polgári perrendtartás 12. cikkének (2) bekezdésében foglalt szabály alóli kivételként első és végső fokon a fellebbviteli
bíróság határoz.
A vonatkozó rendeletek 50. cikkének alkalmazásában a fellebbviteli bíróság határozata a b) pontban leírtak szerint megsemmisítés iránti kérelemmel
támadható meg.
65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke
Nem alkalmazandó.
Utolsó frissítés: 22/11/2019
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.

