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Materji tas-sistemi li jirregolaw il-beni tal-miżżewġin
Spanja
L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra
deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)
Il-ġuriżdizzjoni għall-proċedimenti eżekutorji hija tal-Qrati tal-Ewwel Istanza (Juzgados de Primera Instancia) tal-post tad-domiċilju tal-parti li r-rikonoxximent
jew l-eżekuzzjoni qed jintalbu kontriha, jew tal-post tal-eżekuzzjoni.
L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50
Rikors għal appell. Il-ġuriżdizzjoni għal appell hija tal-Qorti Provinċjali (Audiencia Provincial).
Il-proċedura biex tiġi kkontestata sentenza tal-Qorti Provinċjali tista’ tkun f’forma ta’ appell straordinarju għal infrazzjoni tal-proċedura ( recurso extraordinario
por infracción procesal) u appell fil-kassazzjoni (recurso de casación) skont it-termini tal-liġi proċedurali.
L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)
Fi Spanja, ma hemm l-ebda awtorità bil-karatteristiċi u l-ambitu tal-Artikolu 3(2) fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
Dawn jeżistu biss fl-ambitu tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 650/2012, kif kien iddikjarat minn Spanja skont l-Artikolu 79[ 1].
[1] (L-Artikolu. 79 tar-Regolament (UE) Nru 650/2012)
In-Nutara, b’rabta ma’ dikjarazzjonijiet ta’ werrieta ab intestato; il-proċedimenti għall-preżentazzjoni, il-verifika, il-ftuħ u n-notarizzazzjoni ta’ testmenti
magħluqa, olografiċi, u speċjali u l-formazzjoni tal-inventarju.
L-Artikoli 55 u 56; 57 sa 65 u 67 sa 68 tal-Liġi dwar in-Nutara (Ley del Notariado), skont il-formulazzjoni tal-Ħdax-il Dispożizzjoni Finali tal-Liġi 15/2015, tat-2
ta’ Lulju 2015 dwar il-Ġuriżdizzjoni Volontarja (Ley de la Jurisdicción Voluntaria.)
L-aħħar aġġornament: 21/07/2022
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. Il-Kummissjoni 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 tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

