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Belgia
Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate
cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul
(2)
Instanțele competente pentru a decide cu privire la cererile de încuviințare a executării: instanța de prim grad de jurisdicție, mai exact instanța pentru litigii de
dreptul familiei (le tribunal de la famille).
În ceea ce privește căile de atac împotriva hotărârilor referitoare la astfel de cereri:
pentru a face opoziție: instanța de prim grad de jurisdicție, mai exact instanța pentru litigii de dreptul familiei ( le tribunal de la famille);
pentru a face apel: Curtea de apel (la cour d'appel).
Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Hotărârea pronunțată în apel poate fi atacată numai la Curtea de Casație.
Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)
Nu există alte autorități în sensul articolul 3 alineatul (2).
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