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A hálózatról
Olaszország
Az olasz igazságügyi hálózat az olasz igazságügyi minisztériumban, az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Ügyi és Igazságügyi Együttműködési
Főigazgatóságának Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Irodájában kapott helyet.
Jelenleg öt kapcsolattartó pont működik.
A kapcsolattartó pontok állandó kapcsolatban állnak a Hálózat többi tagjával, amelyekkel együttműködnek az együttműködés iránti megkeresések
feldolgozásában és az e-igazságügyi portálon való közzétételre szánt gyakorlati tájékoztatók elkészítésében.
Az olasz hálózat többi tagjai a következők:
– A Fiatalkorú Bűnözés és Szociális Jogok Főosztálya (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),
– az automatizált informatikai rendszerek főigazgatósága (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, az e-igazságügyi portál kapcsolattartó
pontja),
– a bírósági iratok kézbesítésének központi hatósága,
– az országos ügyvédi kamara tanácsa (Consiglio Nationale Forense), valamint
– az olasz közjegyzői tanács (Consiglio Italiano del Notariato).
Az EIH kapcsolattartó pontjai kapcsolatban állnak
– az igazságügyi akadémiával (Scuola Superiore della Magistratura),
– az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (ECC Net) olaszországi részlegével,
– a belső piaci információs rendszer olaszországi részével, továbbá
– a kapcsolattartó pontok számára tanácsadást nyújtó Pietro Franzina szakértővel, a Sacro Cuore Katolikus Egyetem nemzetközi magánjogi professzorával.
A Hálózat olaszországi tagjai főszabály szerint évente egyszer találkoznak.
A kapcsolattartó pontok a határokon átnyúló ügyekkel foglalkozó bíróságok és igazságügyi tisztviselők számára nyújtanak segítséget.
A Bizottság által küldött összes kiadványt (tájékoztató füzetek, összefoglalók stb.) szétosztják a bíróságok, az igazságügyi tisztviselők és az érintett felek
között.
A kapcsolattartó pontok esetenként fogadják a más tagállamokból igazságügyi képzés keretében Olaszországba látogató küldöttségeket.
További információt a Hálózatra vonatkozóan az Igazságügyi Minisztérium honlapján találhat:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7
A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés szempontjából legfontosabb rendeletekkel foglalkozó hatóságok jegyzéke:
– a 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet;
– a jogi segítségnyújtásról szóló 2003/8/EK irányelv.
Az olasz központi hatóság mindkét esetben:
Ministry of Justice (igazságügyi minisztérium)
Igazságszolgáltatási Főosztály (Dipartimento Affari di Giustizia)
Nemzetközi Kapcsolatok és Igazságügyi Együttműködés Főigazgatósága – 1. számú (Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési) Iroda ( Direzione Generale
degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria),
Via Arenula 70,
00186 Roma
Tel.: +39 06 68852633, +39 06 68852180
E-mail: cooperation.dginternazionale@giustizia.it
az iratkézbesítésről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
Az olasz központi hatóság:
A Római Fellebbviteli Bíróság mellett működő Központi Végrehajtói Iroda (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)
Viale Giulio Cesare, 52
00192 Roma
Tel.: +39 06 328361
Fax: +39 06 328367933
– a 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (Brussels IIa)
– a tartásról szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet
Az olasz központi hatóság:
Igazságügyi Minisztérium (Ministero della Giustizia)
– A Fiatalkorú Bűnözés és Szociális Jogok Főosztálya (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),
Via Damiano Chiesa, 24
00136 Roma
Tel.: +39 06 68188 535/331/326
Fax: +39 06 68808085
E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
Utolsó frissítés: 21/07/2022
Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják 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. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban
közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

