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Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I
Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące
procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego
będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do
końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej
Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I
Irlandia Północna
Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2
- w Zjednoczonym Królestwie: przepisy regulujące jurysdykcję na podstawie:
a) doręczenia pozwanemu dokumentu wszczynającego postępowanie podczas jego czasowej obecności w Zjednoczonym Królestwie;
b) istnienia majątku pozwanego w Zjednoczonym Królestwie; lub
c) zajęcia przez powoda majątku w Zjednoczonym Królestwie.
Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39
- w Irlandii Północnej, High Court of Justice lub, w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej, Magistrates' Court
Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2
- w Irlandii Północnej, High Court of Justice lub, w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej, Magistrates' Court
Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44
- jedyny środek zaskarżenia ograniczony do kwestii prawnych.
Ostatnia aktualizacja: 26/10/2020
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.

