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Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali
applikazzjonjiet
Il-qorti li għandha l-kompetenza li tisma’ applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 27(1) hija l-Qorti tal-Prim’
Istanza, u skont l-Artikolu 32(2) il-qorti li għandha l-kompetenza li tisma’ l-appelli minn deċiżjonijiet meħuda f’dawn lapplikazzjonijiet hija l-Qorti tal-Appell li l-Qorti tal-Prim’Istanza li ħarġet id-deċiżjoni tkun fil-ġuriżdizzjoni territorjali tagħha.
Il-proċedura ta’ rimedju stipulata fl-Artikolu 32(2) hija l-appell (έφεση).
Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju
Il-proċedura ta’ rimedju stipulata fl-Artikolu 33 hija l-appell fil-kassazzjoni (αίτηση αναίρεσης). Il-qorti li tittratta l-proċedura ta'
rimedju hi l-Qorti Suprema Ċivili u Kriminali tal-Greċja (Areios Pagos jew bil-Grieg: Άρειος Πάγος).
Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni
Skont l-Artikolu 19, deċiżjoni mogħtija b’kontumaċja minn qorti barranija tista’ tiġi kkontestata mill-parti kontumaċi/l-konvenut.Lappelli kontra deċiżjonijiet mogħtija b’kontumaċja jinġiebu quddiem il-qorti li tkun tat id-deċiżjoni.
Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali
Izvorna jezična inačica ove stranice
vidite.
Sljedeći jezici:

nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju

već su prevedeni.

L-Awtorità Ċentrali skont l-Artikolu 49(3) hija l-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem - Dipartiment talKoperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali fi Kwistjonijiet Ċivili u Kriminali.
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Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi
Fil-liġi Griega m’hemmx dispożizzjoni li tippermetti lil entitajiet pubbliċi jew entitajiet suġġetti għal superviżjoni mill-awtorità
kompetenti li jeżerċitaw il-funzjonijiet ta’ Awtorità Ċentrali kif stipulat fl-Artikolu 51(3) .
Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni
L-awtorità li għandha l-kompetenza fil-qasam tal-eżekuzzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 21 hija l-Qorti tal-Prim’Istanza.
Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti
Il-Grieg.
Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra
Il-lingwi aċċettati mill-Awtorità Ċentrali għal skopijiet ta’ komunikazzjoni ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħra msemmija fl-Artikolu 59 huma
l-Grieg u l-Ingliż.
Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea.
Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. IlKummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew
li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet talawtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq
dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tarRenju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.
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