Rumeenia

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Rumeenia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad
II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse
III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse
IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt
I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad
Määruse artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 osutatud siseriikliku kohtualluvuse eeskirjad on järgmised:
Rumeenias: tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) VII köite „Rahvusvaheline tsiviilkohtumenetlus“ I jaotise
„Rumeenia kohtute rahvusvaheline pädevus“ artiklid 1065–1081.
II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse
- Rumeenias „üldkohus“ (tribunalul) (muudetud seaduse nr 191/2007 (millega kiidetakse heaks valitsuse erakorraline määrus nr
119/2006 Rumeenia ELiga ühinemise kuupäevast alates teatavate ühenduse määruste rakendamiseks vajalike meetmete kohta)
artikli I 2 artikli 1 lõige 1; tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 95 lõige 1, artikkel 1098 ja artikli 1102 lõige 1).
III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse
Rumeenias „apellatsioonikohus“ (Curtea de apel) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) artikli 96 lõige 2).
IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt
Apellatsioonkaebus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 97 lõige 1).
Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni
teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda
tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun
lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse
Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see
taotluslik ja muudetakse peagi.
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