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Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt
artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2
Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused
Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu
Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt
artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2
Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi artikli 44 lõike 1 tähenduses on pädev menetlema apellatsioonikohus ( Corte di Appello
).
Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotluste peale esitatud kaebusi artikli 49 lõike 2 tähenduses on pädev menetlema kõrgem
kassatsioonikohus (Suprema Corte di Cassazione).
Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused
Edasikaebuses tehtud otsuse peale saab esitada
1) teistmisavalduse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 391-bis ja 391-ter tähenduses;
2) kolmanda isikuna vaidlustamise avalduse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 391-ter tähenduses;
Otsuse peale võib esitada ka parandamise avalduse, kui lahendis on näpu- või arvutusviga.
Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu
Artikli 3 lõike 2 kohaldamisel hõlmab see järgmist:
advokaadid, kes tegutsevad abistatud läbirääkimiste (negoziazione assistita) korra raames 2014. aasta dekreet-seaduse nr 132
artikli 6 alusel;
perekonnaseisuametnikud, kes tegutsevad abistatud läbirääkimiste (negoziazione assistita) korra raames 2014. aasta dekreetseaduse nr 132 artikli 12 alusel;
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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