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Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i
overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2
Kompetencen til at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt en retsafgørelse er eksigibel, henhører under førsteinstansretterne (Juzgados de Primera Instancia) i
den retskreds, hvor afgørelsen søges anerkendt eller fuldbyrdet, eller i den retskreds, hvor afgørelsen forventes at afføde retsvirkninger.
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Vedrørende "anfægtelse af appelafgørelser" (recurso de apelación). Det er provinsretten (Audiencia Provincial), der har kompetence til at behandle disse
sager.
Den afgørelse, der træffes i anden instans af provinsretten, kan eventuelt anfægtes ved en ekstraordinær appel støttet på formalitetsindsigelser eller ved en
kassationsappel efter de gældende processuelle regler.
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
I Spanien findes der ikke sådanne myndigheder som nævnt i forordningens artikel 3, stk. 2.
De findes kun inden for rammerne af forordning (EU) nr. 650/2012, hvilket Spanien har meddelt i henhold til artikel 79[ 1].
[1] (Artikel 79 forordning (EU) nr. 650/2012)
Notarerne i forbindelse med indgivelse, bekræftelse, åbning og registrering af hemmelige testamenter, egenhændigt udfærdigede testamenter og særlige
testamenter samt ved udarbejdelse af fortegnelser over testators aktiver.
Artikel 55 og 56, 57-65 og 67 og 68 i lov om notarer (Ley del Notariado), som ændret ved den ellevte tillægsbestemmelse i lov nr. 15 af 2. juli 2015 om frivillig

kompetence (Jurisdicción Voluntaria).
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De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

