RO
Prima pagină>Introducerea unei acțiuni în justiție>Atlas Judiciar European în materie civilă>Succesiunile
Succesiunile
Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 650/2012
Informații generale
Regulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și
executarea actelor autentice, este destinat să faciliteze procedurile în cazul succesiunilor internaționale pentru cetățeni.
Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei și Irlandei.
Regulamentul se aplică succesiunilor persoanelor decedate după data de 17 august 2015 inclusiv și va garanta că succesiunile sunt tratate în mod coerent,
în temeiul unei singure legislații și de către o singură autoritate, permițând în același timp cetățenilor să opteze ca legea țării a căror cetățenie o dețin să fie
cea care să se aplice succesiunii lor.
De asemenea, regulamentul introduce un certificat european de moștenitor (CEM), care este un document eliberat de autoritatea ce se ocupă de succesiune
pentru uzul moștenitorilor, legatarilor, executorilor testamentari sau al administratorilor succesiunii în scopul dovedirii statutului și al exercitării drepturilor sau
a competențelor lor în alte state membre, fără a fi necesară nicio procedură specială.
La data de 9 decembrie 2014, Comisia a adoptat un regulament de punere în aplicare în care a stabilit formularele care trebuie folosite în temeiul
Regulamentului privind succesiunile:
Word

(317 Kb)

PDF
(608 Kb)
Pe portalul e-justiție puteți completa și crea on-line aici un formular V în format PDF (certificatul european de moștenitor).
Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.
Ultima actualizare: 17/11/2021
Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene.
Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă
rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Succesiunile - Belgia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Cererile de încuviințare a executării: instanța de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)
Căile de atac împotriva hotărârilor cu privire la astfel de cereri:
– o obiecție (opposition/verzet) poate fi introdusă la aceeași instanță de prim grad de jurisdicție
– un recurs (appel/beroep) poate fi introdus la Curtea de Apel (Cour d'appel/Hof van Beroep)
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Curtea de Casație (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) examinează motivele de drept. Aceasta nu examinează cauza pe fond. Introducerea unei acțiuni la
Curtea de Casație este o procedură specială. O cauză poate fi adusă înaintea Curții de Casație doar după epuizarea căilor de atac ordinare, precum
obiecțiile sau recursurile; Curtea de Casație constată doar dacă hotărârea atacată este contrară unei legi sau unei alte norme de drept. Dacă da, Curtea de
Casație va casa hotărârea atacată și va deferi cauza unei alte instanțe de același nivel ca instanța de prim grad de jurisdicție. Aceasta din urmă trebuie să
judece din nou cauza pe fond.
Cour de Cassation/Hof van Cassatie
Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Bruxelles
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Certificatele prevăzute la articolul 64 sunt eliberate de notari.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Instanța competentă în materie de dreptul familiei (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) a fost înființată prin Legea din 13 iulie 2013; aceasta este o
divizie a instanței de prim grad de jurisdicție. În scopul simplificării și pentru a reduce costurile procedurilor judiciare, noua lege stabilește norma generală
potrivit căreia acțiunea trebuie să fie introdusă prin cerere (requête/verzoekschrift) adresată instanței. Cu toate acestea, în numeroase cazuri, acțiunea poate
fi introdusă prin citare (citation/dagvaarding) comunicată celeilalte părți, procedură prin care reclamantul are un mai mare control asupra datei la care cauza
este adusă efectiv în fața instanței.
Ultima actualizare: 10/04/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Bulgaria
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
O cerere privind constatarea caracterului executoriu al unei hotărâri judecătorești sau al oricărui alt act emis de un stat membru al Uniunii Europene se
depune la instanța provincială în raza teritorială a căreia se află domiciliul sau sediul debitorului sau locul de executare. [Articolul 627e alineatul (1) din Codul
de procedură civilă].
Instanța competentă din punct de vedere teritorial poate fi găsită folosind motorul de căutare disponibil pe site.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârea pronunțată în primă instanță poate face obiectul unui apel la Curtea de apel din Sofia. [Articolul 627e alineatul (6) prima teză din Codul de
procedură civilă].
Hotărârea pronunțată de Curtea de apel din Sofia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Casație. [Articolul 627e alineatul (6) a doua teză din
Codul de procedură civilă].
Prevederile din legislația națională în materie civilă privind aceste căi de atac se regăsesc în capitolele 20 și 22 din Codul de procedură civilă.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
În cazul în care instanțele bulgare au competență internațională în temeiul articolelor 4, 7, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, cererea pentru
emiterea unui certificat european de moștenitor se înaintează instanței districtuale competente de la ultimul domiciliu stabil al persoanei decedate sau, în
absența acestuia, de la ultima sa adresă din Bulgaria. În cazul în care defunctul nu avea o adresă în Bulgaria, cererea se depune la Tribunalul Districtual
Sofia. [Articolul 627f alineatul (1) din Codul de procedură civilă].
Instanța competentă din punct de vedere teritorial poate fi găsită folosind motorul de căutare disponibil pe site.
Nicio altă autoritate nu este competentă să elibereze un certificat european de moștenitor.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Calea de atac împotriva unui certificat european de moștenitor sau împotriva refuzului de a emite un astfel de certificat poate fi introdusă la instanța
provincială competentă în termen de o lună de la data comunicării sau notificării. În cazul în care un certificat european de moștenitor eliberat este incorect
sau dacă refuzul de a emite un certificat este neîntemeiat, instanța anulează hotărârea și retrimite cauza la instanța de prim grad de jurisdicție, împreună cu
instrucțiuni obligatorii. [Articolul 627f alineatul (3) din Codul de procedură civilă].
Hotărârile pronunțate ca răspuns la o solicitare de corectare, modificare sau retragere a unui certificat european de moștenitor pot face obiectul unei căi de
atac în fața instanței provinciale competente în termen de două săptămâni de la data comunicării sau notificării. În cazul în care un certificat european de
moștenitor eliberat este incorect sau dacă refuzul de a emite un certificat este neîntemeiat, instanța anulează hotărârea și retrimite cauza la instanța de prim
grad de jurisdicție, împreună cu instrucțiuni obligatorii. [Articolul 627g alineatul (1) din Codul de procedură civilă].
Suspendarea valabilității unui certificat european de moștenitor emis de instanța districtuală poate fi contestată la instanța provincială în termen de o
săptămână. (Articolul 627h din Codul de procedură civilă).
Aspectele care nu sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 650/2012 prin normele create în mod specific în temeiul Codului de procedură civilă în ceea
ce privește procedura de emitere a certificatului european de moștenitor sunt reglementate de normele generale aplicabile procedurilor necontencioase
(capitolul 49 din Codul de procedură civilă).
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În Bulgaria, doar instanțele de judecată se încadrează în definiția termenului „instanță judecătorească” prevăzută la articolul 3 alineatul (2).
Ultima actualizare: 27/10/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Republica Cehă
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
În temeiul articolului 45(1) din regulament, cererile de încuviințare a executării sunt soluționate de okresní soud [instanța districtuală] (la Praga, obvodní soud
, la Brno, Městský soud).
Căile de atac împotriva hotărârilor cu privire la cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 50(2) din regulament sunt soluționate de
krajský soud [instanța regională] (la Praga, Městský soud). Căile de atac trebuie introduse la instanța a cărei hotărâre este atacată.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Pot fi utilizate doar următoarele căi de atac extraordinare:
- žaloba pro zmatečnost [acțiune în anulare]
- žaloba na obnovu řízení [cerere de redeschidere a procedurii]
- dovolání [cerere de revizuire]
Toate căile extraordinare de atac enumerate trebuie să fie depuse la instanța care s-a pronunțat asupra cauzei în primă instanță.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Numai o instanță poate emite un certificat european de moștenitor. În cazul în care procedura de succesiune este deja în desfășurare, certificatul este emis
de comisarul instanței de la instanța responsabilă pentru procedura în cauză în temeiul articolului 100 alineatul (1) din Legea nr. 292/2013 privind procedurile
judiciare speciale.
În cazul în care certificatul european de moștenitor trebuie să fie rectificat, modificat sau revocat după finalizarea procedurii succesorale, această acțiune de
competența instanței nu poate fi efectuată de un notar care acționează în calitate de comisar al instanței, deoarece competența acestuia s-a încheiat; acesta
nu mai este comisar al instanței.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Krajský soud [instanța regională] (la Praga, Městský soud) se pronunță asupra căilor de atac introduse la un notar care acționează în calitate de comisar al
instanței sau la okresní soud [instanța districtuală] a cărei hotărâre este atacată.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din Legea nr. 292/2013 privind procedurile judiciare speciale, acțiunile de competența instanței de prim grad de
jurisdicție în procedura de succesiune sunt efectuate de un notar acționând în calitate de comisar al instanței, autorizat de instanță, în afara cazului în care
se specifică altfel.
Ultima actualizare: 14/04/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Germania

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
- instanța regională (Landgericht)
- instanța regională superioară (Oberlandesgericht)
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
cale de atac (Rechtsbeschwerde)
- Curtea Federală de Justiție [Bundesgerichtshof - BGH]
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Tribunalul cantonal (Amtsgericht);
Baden-Württemberg: Amtsnotariat
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
- instanța regională superioară (Oberlandesgericht)
Calea de atac trebuie introdusă în termen de o lună de la data la care persoana care o exercită este informată cu privire la hotărâre.
În cazul în care persoana locuiește în străinătate, termenul este de două luni.
Calea de atac trebuie introdusă în scris sau sub forma unei declarații orale consemnate în scris în fața instanței și poate viza aspecte de fapt și de drept.
Calea de atac este transmisă automat instanței regionale superioare,
care o poate soluționa sau o poate retrimite instanței inferioare, care va trebui să se pronunțe ținând seama de opinia instanței regionale superioare.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Nu se aplică
Ultima actualizare: 28/06/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Estonia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
În Estonia, instanțele teritoriale au competența de a soluționa cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) din regulament.
Există patru instanțe teritoriale în Estonia: instanțele teritoriale din comitatele Harju, Pärnu, Tartu și Viru. Datele de contact ale instanțelor teritoriale sunt
disponibile pe site-urile instanțelor.
În Estonia, instanțele districtuale au competența de a soluționa căile de atac introduse împotriva hotărârilor cu privire la cererile de încuviințare a executării în
conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din regulament. Există două instanțe districtuale în Estonia: instanța districtuală Tallinn și instanța districtuală Tartu.
Datele de contact ale instanțelor districtuale sunt disponibile pe site-urile instanțelor.
Căile de atac soluționate de instanțele districtuale se depun la instanța teritorială a cărei hotărâre este atacată.
În calitate de instanță de al doilea grad de jurisdicție, instanța districtuală din Tallinn judecă apelurile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele
teritoriale din Harju și Pärnu. În calitate de instanță de al doilea grad de jurisdicție, instanța districtuală din Tartu judecă apelurile formulate împotriva
hotărârilor pronunțate de instanțele teritoriale din Tartu și Viru.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
În Estonia, această procedură este de competența Curții Supreme. O hotărâre a unei instanțe districtuale poate fi contestată prin introducerea unui recurs la
Curtea Supremă. Recursul împotriva unei hotărâri judecătorești se poate întemeia doar pe faptul că, atunci când a pronunțat hotărârea, instanța districtuală a
aplicat incorect o dispoziție de drept material sau a încălcat grav o dispoziție de drept procedural, iar acest fapt ar fi putut conduce la o hotărâre
judecătorească incorectă.
Datele de contact sunt disponibile pe site-ul Curții Supreme.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
În Estonia, certificatele europene de moștenitor sunt emise de notari, în conformitate cu articolul 64 din regulament. Datele de contact actualizate ale tuturor
notarilor care au fost numiți în Estonia sunt disponibile pe site-ul Camerei Notarilor sau prin funcționalitatea Găsiți un notar.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
În Estonia, această procedură este de competența instanțelor teritoriale.
Pentru a contesta un certificat european de moștenitor emis de un notar, trebuie să se depună o cerere la instanța teritorială în a cărei circumscripție este
situat notarul care a eliberat certificatul european de moștenitor. Instanța teritorială va pronunța o hotărâre judecătorească privind această cerere.
Hotărârea instanței teritoriale poate fi contestată în fața unei instanțe districtuale, iar o hotărâre a acesteia din urmă cu privire la calea de atac poate fi
contestată la Curtea Supremă.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Nu există astfel de autorități în Estonia.
Ultima actualizare: 31/08/2020
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Grecia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Instanța competentă pentru examinarea cererilor de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) este completul format dintr-un
judecător unic de la instanța de prim grad de jurisdicție [Μονομελές Πρωτοδικείο] din districtul în care își are domiciliul partea împotriva căreia este solicitată

executarea; dacă partea respectivă nu are un domiciliu, se ia în considerare reședința acesteia; dacă partea respectivă nu are o reședință, competența
revine completului format dintr-un judecător unic de la instanța de prim grad de jurisdicție din capitala țării [articolul 905 alineatul (1) din Codul de procedură
civilă].
Instanța competentă pentru soluționarea căilor de atac împotriva deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) este completul format dintr-un
judecător unic de la instanța de apel [Μονομελές Εφετείο] din a cărei rază teritorială face parte completul format dintr-un judecător unic de la instanța de prim
grad de jurisdicție care a judecat speța.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Curtea Supremă [Άρειος Πάγος] este instanța la care pot fi contestate hotărârile pronunțate ca urmare a exercitării unei căi de atac prevăzute la articolul 51
(complet format dintr-un judecător unic de la instanța de apel).
Executarea este încuviințată de completul format dintr-un judecător unic de la instanța de prim grad de jurisdicție în procedura ex parte (articolele 740-781
din Codul de procedură civilă).
Căile de atac introduse în fața completului format dintr-un judecător unic de la instanța de apel împotriva hotărârii completului format dintr-un judecător unic
de la instanța de apel [sic] sunt soluționate în cadrul unei proceduri contencioase (articolul 524 din Codul de procedură civilă).
Decizia poate fi anulată din motivele menționate la articolul 559 din Codul de procedură civilă.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Instanța districtuală de drept civil [Ειρηνοδικείο] din districtul în care persoana decedată își avea domiciliul la momentul decesului; dacă persoana respectivă
nu avea un domiciliu, se ia în considerare reședința acesteia; dacă nu avea o reședință la momentul decesului, competența revine instanței districtuale de
drept civil din capitala țării (articolele 30 și 810 din Codul de procedură civilă).
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
A. – Decizia prin care se dispune eliberarea unui certificat de moștenitor în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) din regulament poate fi contestată prin
introducerea unei căi de atac la completul format din mai mulți judecători de la instanța de prim grad de jurisdicție [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] din districtul în
care se află instanța districtuală de drept civil [articolul 824 alineatul (1) în coroborare cu articolul 18 din Codul de procedură civilă].
B. Decizia prin care se dispune retragerea certificatului sau declararea acestuia ca nul sau modificarea ori revocarea acestuia poate fi contestată, în temeiul
articolului 71 și articolului 73 alineatul (1) litera (a) din regulament, doar printr-o procedură de chemare în judecată a unui terț, înaintea instanței competente
în materie de succesiuni, care este instanța districtuală de drept civil [Ειρηνοδικείο] din districtul în care persoana decedată își avea domiciliul la momentul
decesului sau în care își avea reședința dacă nu avea un domiciliu; dacă persoana decedată nu avea o reședință, instanța competentă este instanța
districtuală din capitala țării (articolele 823 și 824 din Codul de procedură civilă în coroborare cu articolul 1965 din Codul civil).
Pentru procedura de contestare (menționată la punctul A de mai sus), a se vedea articolele 495-500 și 511-537 din Codul de procedură civilă.
Pentru procedura de chemare în judecată a unui terț (menționată la punctul B de mai sus), a se vedea articolele 583-590 din Codul de procedură civilă.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Notarii sunt profesioniști din domeniul juridic care au competență în materie de succesiuni.
Notarii acționează sub controlul unei autorități judiciare (parchetul de pe lângă instanța de prim grad de jurisdicție – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).
Notarii sunt funcționari publici neremunerați învestiți cu autoritatea de stat de a întocmi acte autentice care au valabilitatea actelor oficiale și, în același timp,
avantajele forței probante mai mari, datei certe și forței executorii.
În exercitarea atribuțiilor care le revin, prin aplicarea legii, notarii protejează simultan interesele statului și ale părților, iar ca avocați cu înaltă formare
academică și care acționează imparțial, oferă certitudine juridică persoanelor implicate și previn potențialele litigii.
Aceste calități ale notarilor și ale actelor și înscrisurilor pe care le întocmesc înseamnă că aceștia au un rol activ și efectiv în ceea ce privește justiția
preventivă, protejând drepturile celor care se prezintă în fața lor.
Ultima actualizare: 11/01/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Spania
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Competența de a soluționa cererile de încuviințare a executării silite le revine instanțelor de prim grad de jurisdicție ( Juzgados de Primera Instancia) de la
locul de reședință al părții căreia îi este adresată cererea de recunoaștere sau de executare sau de la locul de executare în care hotărârea este executorie.
Norma 2 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală
2ª din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).
Se poate introduce o cale de atac. Competența de a soluționa calea de atac le revine instanțelor provinciale ( Audiencia Provincial).
Norma 5 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală
2º din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Procedurile de contestare a hotărârilor pronunțate în a doua instanță constau în: introducerea unui apel extraordinar pe motiv de încălcare a normelor de
procedură (recurso extraordinario por infracción procesal) și în formularea unui recurs (recurso de casación) în conformitate cu dispozițiile legii menționate.
Norma 5 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală
2ª din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Certificatul se eliberează de instanța judiciară sau notarul competent, de la caz la caz.
a) Eliberarea de către un organism judiciar a certificatului european de moștenitor are loc separat, certificatul eliberându-se prin ordonanță, astfel cum se
prevede la articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, în urma unei cereri depuse prin intermediul formularului prevăzut la articolul 65 alineatul (2) din
regulamentul menționat.
Instanța care se ocupă sau s-a ocupat cu succesiunea este competentă să elibereze pe cale judiciară certificatul european de moștenitor. Certificatul de
moștenitor se eliberează însoțit de o copie, care se înmânează solicitantului.
b) La cerere, notarul care declară integral sau parțial succesiunea sau orice persoană care îl înlocuiește sau care i-a succedat în conformitate cu legea este
competent să elibereze certificatul prevăzut la articolul 62 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, utilizând în acest scop formularul prevăzut la articolul 67 din
regulamentul respectiv.

Normele 11 și 14 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția
finală 2º din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
a) Procedura de modificare sau de anulare ori de refuz al eliberării unui certificat european de moștenitor de a cărui eliberare sunt competente organismele
judiciare are loc separat, se adoptă prin ordonanță și poate fi contestată, în primă şi ultimă instanţă, prin formularea unui recurs grațios ( recurso de reposición
).
b) Dacă notarul refuză să rectifice, să modifice, să anuleze sau să elibereze un certificat european de moștenitor se poate formula un recurs, în primă şi
ultimă instanţă, la tribunalul de primă instanță de la locul oficial de reședință al notarului. Acest recurs se soluționează prin procedura orală.
Normele 12,13, 15 și 16 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în
dispoziția finală 2ª din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Notarii, în ceea ce privește declarațiile de succesiune ab intestat, precum și procedurile de prezentare, de autentificare, de deschidere și de legalizare a
testamentelor închise, olografe și orale, precum și întocmirea inventariilor.
Articolele 55 și 56, 57-65 și 67-68 din Ley del Notariado (Legea notarilor publici), în versiunea care apare în dispoziția finală 11ª din Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria (Legea nr. 15/2015 din 2 iulie 2015 privind procedurile necontencioase).
Ultima actualizare: 22/06/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Franţa
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Cererile menționate la articolul 45 sunt depuse la directorul grefei (directeur de greffe) instanței regionale (tribunal de grande instance) [articolele 509-1, 5092 și 509-3 din Codul de procedură civilă (code de procédure civile)], în cazul în care se referă la o hotărâre a instanței sau la o tranzacție judiciară, și înaintea
președintelui camerei notarilor publici (chambre des notaires) ori înlocuitorului acestuia, în cazul absenței sau incapacității, dacă se referă la un act autentic.
Autoritatea în fața căreia se introduc căile de atac menționate la articolul 50 alineatul (2) este președintele instanței regionale (articolul 509-9 din Codul de
procedură civilă).
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
O hotărâre definitivă emisă de președintele instanței regionale poate fi contestată doar prin introducerea unui recurs pe motive de drept (pourvoi en
cassation).
Temeiurile recursului pe motive de drept pot fi diferite (hotărâre care contravine legii, abuz de putere, lipsă de competență a instanței, lipsă de temei juridic,
netemeinicia acțiunii, hotărâri contradictorii etc.), dar în oricare dintre aceste situații instanța examinează doar aplicarea legii. Aceasta înseamnă că instanța
verifică dacă hotărârea nu a fost contrară legislației sau statului de drept, dar nu examinează cauza pe fond.
La Cour de cassation
5 quai de l’horloge
75055 Paris
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Certificatul european de moștenitor este eliberat de un notar.
Consiliul Superior al Notarilor (Conseil supérieur du notariat) este organismul care supraveghează exercitarea profesiei de notar în Franța.
Conseil supérieur du notariat
60 boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
Contact:
http://www.notaires.fr/fr
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
O contestație de tipul celei menționate la articolul 72 poate fi introdusă înaintea președintelui instanței regionale competente pe raza căreia se află sediul
notarului (articolul 1381-4 din Codul de procedură civilă).
O cerere poate fi depusă în termen de cincisprezece zile de la eliberarea sau notificarea copiei legalizate a certificatului european de moștenitor sau de la
primirea hotărârii cu privire la acesta.
Președintele instanței regionale emite o hotărâre definitivă cu privire la cerere. Solicitantul, notarul care a eliberat certificatul și, după caz, partea care solicită
certificatul european de moștenitor, dacă este altă parte decât solicitantul, sunt audiați sau citați. Notarul este informat în legătură cu hotărârea.
În cazul în care președintele instanței regionale dispune emiterea, rectificarea sau modificarea certificatului, acesta poate efectua demersurile necesare sau
poate solicita acest lucru unui notar.
Dacă președintele instanței dispune retragerea certificatului european de moștenitor sau suspendarea efectelor acestuia, notarul informează fără întârziere
toate persoanele cărora le-au fost eliberate copii legalizate. Niciun fel de copii ale certificatului nu pot fi emise în perioada în care efectele acestuia sunt
suspendate.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Nu se aplică
Ultima actualizare: 07/05/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Croaţia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Denumirile și datele de contact ale instanțelor municipale se găsesc în baza de date cu instanțe disponibilă pe portalul european e-justiție.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Căile de atac împotriva hotărârilor unei instanțe de prim grad de jurisdicție (având drept obiect o obiecție împotriva unei decizii a unui notar public) trebuie să
fie introduse în termen de cincisprezece zile de la comunicarea hotărârilor respective.
Pe baza căii de atac formulate, instanța de prim grad de jurisdicție poate să modifice în mod autonom hotărârea atacată, emițând o nouă hotărâre. În cazul
în care instanța de prim grad de jurisdicție nu își modifică hotărârea, va deferi apelul unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție (care poate avea în vedere
chiar un apel depus după expirarea termenului, dacă nu încalcă astfel drepturile celorlalte părți).
Trebuie remarcat că orice persoană care are un interes legitim poate încerca să obțină rectificarea, printr-o acțiune penală pentru recuperarea unui
prejudiciu, a oricărui element pe care îl consideră eronat în decizia privind succesiunea (articolul 232 din Legea privind succesiunile).
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
În conformitate cu Legea privind succesiunile, instanțele municipale și notarii publici, în calitate de comisari ai instanței, au competența de a emite un
certificat european de moștenitor.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Articolul 7 din legea de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 650/2012 permite formularea unei obiecții împotriva unui certificat european de
moștenitor (denumit în continuare „certificat”) emis de un notar public. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei instanțe municipale. Articolul
citat permite, de asemenea, formularea unei căi de atac împotriva unui certificat emis de o instanță municipală sau împotriva unei hotărâri a unei instanțe
municipale prin care se acordă sau se refuză un certificat. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei instanțe regionale.
Un certificat poate fi rectificat, modificat sau retras de instanța municipală sau de notarul public care l-au emis, din oficiu sau la cererea oricărei părți care
demonstrează existența unui interes legitim. Articolul 9 din legea de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 650/2012 permite formularea unei obiecții
împotriva unei decizii a unei notar public prin care se rectifică, se modifică sau se retrage un certificat. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei
instanțe municipale. Articolul citat permite, de asemenea, formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri a unei instanțe municipale prin care se rectifică,
se modifică sau se retrage un certificat. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei instanțe regionale.
Hotărârea privind o cerere de suspendare a efectelor unui certificat în sensul articolului 73 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 este
luată de instanța municipală sau notarul public pe lângă care este pendinte modificarea sau retragerea certificatului. Împotriva unei decizii adoptate de un
notar public prin care se suspendă efectele unui certificat se poate formula o obiecție, în privința căreia hotărârea va fi pronunțată de o instanță municipală.
Împotriva unei hotărâri adoptate de o instanță municipală prin care se suspendă efectele unui certificat se poate formula o cale de atac, în privința căreia
hotărârea va fi pronunțată de o instanță regională.
În toate cazurile de mai sus, dispozițiile Legii privind succesiunile referitoare la procedurile și hotărârile referitoare la obiecțiile la hotărâri privind succesiunea
se aplică mutatis mutandis procedurilor și hotărârilor referitoare la obiecțiile la deciziile unui notar public și căilor de atac împotriva hotărârilor unei instanțe
municipale.
În conformitate cu Legea privind succesiunile, o obiecție împotriva unei decizii adoptate de un notar public, acționând în calitate de comisar al instanței în
cadrul unei proceduri de succesiune, poate fi depusă în termen de opt zile de la data la care decizia a fost comunicată părților. Obiecția se depune la notarul
public, care este obligat să o transmită instanței municipale competente fără întârziere, împreună cu dosarul relevant. Hotărârea asupra unei obiecții este
pronunțată de un judecător unic. Orice obiecții formulate cu întârziere, incomplete sau inadmisibile vor fi respinse de instanță. Atunci când o instanță se
pronunță asupra unei obiecții cu privire la o decizie adoptată de un notar public, aceasta poate menține decizia în totalitate sau în parte sau o poate desființa.
O instanță poate decide în mod autonom ce parte a deciziei desființează sau menține. O hotărâre judecătorească prin care este anulată în totalitate sau în
parte o decizie a unui notar public nu poate face obiectul unei căi de atac individuale.
Legea privind succesiunile permite formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri a unei instanțe de prim grad de jurisdicție. Căile de atac trebuie
formulate în fața instanței de prim grad de jurisdicție în termen de 15 zile de la data în care a fost comunicată hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție.
Pe baza unei căi de atac formulate în timp util, instanța de prim grad de jurisdicție poate modifica în mod autonom hotărârea contestată, prin pronunțarea
unei noi hotărâri, dacă acest lucru nu încalcă drepturile celorlalte părți care decurg din hotărârea respectivă. În cazul în care instanța de prim grad de
jurisdicție nu își modifică hotărârea, va deferi apelul unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție, indiferent dacă formularea căii de atac a intervenit sau nu
înainte de expirarea termenului. De regulă, instanța de al doilea grad de jurisdicție hotărăște numai în privința căilor de atac formulate în timp util. Este,
totuși, posibil ca aceasta să ia în considerare căile de atac formulate cu întârziere, dacă acest lucru nu încalcă drepturilor celorlalte părți care decurg din
hotărârea contestată.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În Croația, pe lângă instanțele municipale competente, notarii publici
(194 Kb)
sunt profesioniștii din domeniul juridic desemnați ca având competență
în materie de succesiuni care exercită atribuții judiciare sau acționează în temeiul unei delegări de competență din partea unei autorități judiciare ori sub
controlul acesteia în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat
european de moștenitor.
Ultima actualizare: 31/08/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Italia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Curtea de Apel (corte d’appello)
Datele de contact ale tuturor curților de apel pot fi găsite la această adresă: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp executând clic pe RICERCA și apoi
selectând „Corte d’Appello” în filtrul denumit TIPO UFFICIO (ignorând celelalte câmpuri).
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Curtea Supremă de Casație (Corte Suprema di Cassazione)
Piazza Cavour
00193 Roma (RM)
Italia
Tel. (+39) 06 68831

Fax (+39) 06 6883423
Site http://www.cortedicassazione.it/
Sărbătoare legală: 29 iunie
Procedura disponibilă în Italia este recursul pe motive de drept (ricorso per cassazione).
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Notarii
Datele de contact ale notarilor (notai) pot fi găsite la această adresă: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
O „plângere” (reclamo) în conformitate cu articolul 739 din Codul de procedură civilă.
(a)
Instanța de drept comun (tribunale) pe raza căreia este situat sediul notarului, formată dintr-un complet de trei judecători (in composizione collegiale).
(b)
Datele de contact ale tuturor instanțelor de drept comun (tribunali) pot fi găsite la această adresă: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp executând clic
pe RICERCA și apoi selectând „Tribunale” în filtrul denumit TIPO UFFICIO (ignorând celelalte câmpuri).
(c)
O plângere în conformitate cu articolul 739 din Codul de procedură civilă este introdusă prin cerere la tribunalul de drept comun, care se pronunță în
procedură rapidă cu ușile închise (in camera di consiglio). Plângerea trebuie să fie depusă într-un termen obligatoriu de zece zile de la comunicarea (

comunicazione) deciziei autorității emitente, dacă este pronunțată împotriva unei singure părți sau de la notificarea acesteia ( notificazione), dacă este
pronunțată împotriva mai multor părți.
Ultima actualizare: 24/05/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Cipru
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Instanțele competente sunt tribunalele districtuale.
Tribunalul districtual Nicosia
Adresă: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cipru
Tel.: (+357) 22865518
Fax: (+357) 22304212/22805330
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunalul districtual Limassol
Adresă: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cipru
Tel.: (+357) 25806100/25806128
Fax: (+357) 25305311
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunalul districtual Larnaca
Adresă: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cipru
Tel.: (+357) 24802721
Fax: (+357) 24802800
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunalul districtual Paphos
Adresă: Intersecția dintre Neofytou și Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipru
Tel.: (+357) 26802601
Fax: (+357) 26306395
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunalul districtual Famagusta
Adresă: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipru
Tel.: (+357) 23730950/23742075
Fax: (+357) 23741904
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Legislația din Cipru nu prevede nicio procedură pentru contestarea unei hotărâri pronunțate de Curtea Supremă ( Anótato Dikastírio) în urma unei astfel de
proceduri de recurs.
Cu toate acestea, dacă o hotărâre de încuviințare a executării este atacată printr-o cerere privilegiată (pronomiakó éntalma) audiată de un judecător al Curții
Supreme, atunci se poate exercita o cale de apel (éfesi) împotriva hotărârii judecătorului, întocmai ca într-o cauză civilă.
În orice caz, dacă se susține că a existat o încălcare a drepturilor omului, se poate transmite o cerere individuală Curții Europene a Drepturilor Omului din
Strasbourg.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Autoritatea emitentă a certificatului european de moștenitor este tribunalul districtual (Eparchiakó Dikastírio) de resort, la fel ca în cazul cererii de hotărâre de
încuviințare menționate mai sus.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Forma de atac disponibilă împotriva unei hotărâri a autorității emitente, cu alte cuvinte a tribunalului districtual, în ceea ce privește emiterea unui certificat
este contestarea la Curtea Supremă, în conformitate cu Codul de procedură civilă (Thesmoí Politikís Dikonomías).
În mod excepțional, Curtea Supremă poate autoriza depunerea unei cereri privilegiate, caz în care se aplică cele menționate mai sus.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Singura autoritate care exercită funcții judiciare, care acționează în temeiul unei delegări de competențe din partea unei autorități judiciare sau care
acționează sub controlul unei autorități judiciare este grefierul (protokollitís) fiecărui tribunal districtual, în temeiul secțiunii 13 din Legea administrării
succesiunii, cap. 189, dar nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestor competențe prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din regulament, prin
urmare grefierul nu este considerat o „instanță” în sensul regulamentului.
Având în vedere înțelesul termenului de „hotărâre” de la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din regulament, singura competență a grefierului care îndeplinește
toate condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din regulament este stabilirea costurilor cererilor și ale procedurilor care au în general legătură cu
moștenirile, prin urmare grefierul corespunde definiției termenului de „instanță” din regulament atunci când îndeplinește această competență.
Ultima actualizare: 16/11/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Letonia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Hotărârea unei instanțe străine care este executorie în țara în care a fost pronunțată este executorie în Letonia, după încheierea cu succes a procedurii de
recunoaștere în Letonia.
Cu excepția cazului în care în normele relevante se prevede altfel, procedura de încuviințare a executării conform Regulamentului (UE) nr. 650/2012 este
prevăzută în capitolul 77 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likuma) în care există prevederi privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de
instanțe străine. Instanța judecătorească competentă să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) este
instanța raională [rajona (pilsētas) tiesa] în raza teritorială a căreia trebuie executată hotărârea sau își are domiciliul - sau, în absența unui astfel de loc,
reședința sau sediul social - pârâtul.
O decizie a instanței districtuale sau municipale de recunoaștere sau de refuzare a recunoașterii unei hotărâri pronunțate de o instanță străină poate fi
contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare (sūdzība blakus) la instanța regională (apgabaltiesa), iar decizia instanței regionale poate fi contestată prin
depunerea unei plângeri adiționale la Curtea Supremă (Augstākā tiesa).
Lista instanțelor districtuale sau municipale poate fi consultată aici: portalul instanțelor letone
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
O decizie a instanței districtuale sau municipale de recunoaștere sau de refuzare a recunoașterii unei hotărâri pronunțate de o instanță străină poate fi
contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare (sūdzība blakus) la instanța regională (apgabaltiesa), iar decizia instanței regionale poate fi contestată prin
depunerea unei plângeri adiționale la Curtea Supremă (Augstākā tiesa).
O parte cu domiciliul - sau, în lipsă, cu reședința sau sediul - în Letonia, poate depune o plângere auxiliară în termen de 30 de zile de la data primirii unei
copii a hotărârii; o parte care nu își are domiciliul, reședința sau sediul în Letonia poate depune o plângere auxiliară în termen de 60 de zile de la data primirii
unei copii a hotărârii.
Lista instanțelor din Letonia poate fi consultată aici: portalul instanțelor letone
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Cu condiția ca Letonia să fie competentă în materie succesorală într-un caz transfrontalier în temeiul articolelor 4, 7, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 650
/2012, certificatul european de moștenitor se emite de un notar autorizat (zvērināts notārs).
Lista notarilor autorizați poate fi consultată aici: site-ul web al birourilor notariale
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
La cererea unei părți interesate, notarul certificat care a întocmit certificatul european de moștenitor poate rectifica, modifica sau retrage certificatul în
conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 sau îi poate suspenda efectele acestuia în conformitate cu articolul 73 din regulament.
În acest sens, notarul întocmește un act notarial (notariāls akts) de rectificare, modificare sau retragere a certificatului sau de suspendare a efectelor sale și
le informează fără întârziere pe toate persoanele interesate cărora li s-au transmis extrase sau copii ale certificatului în cauză.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 și cu articolul 324 1 din Legea privind desfășurarea activității notariale (
Notariāta likums), un notar care se ocupă de un caz de succesiune transfrontalieră aplică regulile naționale, cu excepția prevederilor diferite din dreptul
Uniunii Europene, care este direct aplicabil în Letonia.
Cererea de dezbatere a unei succesiuni (mantošanas iesniegums) trebuie să fie înaintată unui notar din raza teritorială menționată la articolul 252 din Legea
privind desfășurarea activității notariale, însă în cazul în care nu se cunoaște ultimul domiciliu declarat al decedatului sau locul în care se află patrimoniul său
sau cea mai mare parte a acestuia, cererea poate fi înaintată oricărui notar certificat.
Procedura de încuviințare a executării unei hotărâri judecătorești trebuie introdusă la instanța districtuală sau municipală.
Lista notarilor autorizați poate fi consultată aici: site-ul web al birourilor notariale.
Ultima actualizare: 16/04/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Lituania
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Curtea de Apel a Lituaniei (Lietuvos apeliacinis teismas)
Adresă: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lituania
Tel.: (+370 70) 663 685
Fax: (+370 70) 663 060
Email:
apeliacinis@apeliacinis.lt,
apeliacinis@teismas.lt
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Curtea Supremă a Lituaniei (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adresă: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
Email:
lat@teismas.lt
Procedura este un recurs în casație, depus în conformitate cu dispozițiile naționale care reglementează procedurile în fața Curții de Casație. În conformitate
cu dispozițiile Codului de procedură civilă al Republicii Lituania (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), recursul în casație este posibil numai în
următoarele cazuri: (1) o încălcare a dispozițiilor de drept material sau procedural care prezintă o importanță semnificativă pentru interpretarea și aplicarea
uniformă a legii, în cazul în care încălcarea respectivă ar fi putut influența adoptarea unei hotărâri ilegale; (2) dacă, în hotărârea atacată, o instanță nu a
urmat jurisprudența constantă a Curții Supreme a Lituaniei; (3) jurisprudența Curții Supreme a Lituaniei cu privire la chestiunea de drept în litigiu nu este
uniformă. Curtea de Casație examinează hotărârile atacate numai din punctul de vedere al aplicării legii, în limitele recursului în casație.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Certificatul este eliberat de un notar de la locul deschiderii succesiunii. Competența teritorială a notarilor în materie succesorală este stabilită de ministrul
justiției din Republica Lituania.
O listă actualizată a notarilor, precum și informații utile privind datele lor de contact și competența lor teritorială în materie succesorală poate fi consultată
online la adresa
https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Căile de atac pot fi introduse la instanța districtuală (apylinkės teismas) de la locul unde se află sediul notarului.
În conformitate cu dispozițiile legii privind notarii din Lituania (Notariato įstatymas), orice parte interesată care consideră că actul notarial sau refuzul de a
întocmi un act notarial sunt ilegale poate introduce o acțiune în fața instanței de la locul unde se află sediul notarului. În conformitate cu Codul lituanian de
procedură civilă (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), lipsa unei astfel de acțiuni nu afectează dreptul de a introduce o acțiune în justiție pentru
a solicita repararea prejudiciului cauzat de actele ilicite ale notarului. O acțiune împotriva unui act notarial poate fi introdusă în termen de maximum douăzeci
de zile de la data la care reclamantul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de actul atacat sau de refuzul de a întocmi actul atacat, însă nu mai
târziu de nouăzeci de zile de la data la care actul atacat a fost întocmit. Litigiile referitoare la actele notariale se soluționează prin hotărâre judecătorească. În
cazul în care calea de atac este admisă, instanța anulează actul notarial sau solicită notarului să întocmească actul notarial în cauză. O hotărâre
judecătorească privind actele notariale poate face obiectul unei căi de atac separate în fața Curții de Apel.
Datele de contact ale instanțelor districtuale
Ultima actualizare: 15/02/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Luxemburg
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Instanța sau autoritatea competentă
Președintele instanței districtuale (Tribunal d’arrondissement)
Adrese
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 4759 811
Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: 00352 8032 141
Instanța competentă să soluționeze căile de atac
Curtea de Apel hotărând în materie civilă (Cour d’appel siégeant en matière civile)
Adresa
Cour d’appel
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 4759 811
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Instanța competentă
Curtea de Casație (Cour de cassation)
Adresa
Cour de cassation
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 475981 369/373
Procedura
Recurs pe motive de drept (recours en cassation)
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Autoritățile competente
Toți notarii care sunt membri ai Camerei Notarilor (Chambre des Notaires) din Marele Ducat al Luxemburgului.
Informații
http://www.notariat.lu

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Instanța competentă
Instanța districtuală (Tribunal d’arrondissement)
Adresa:
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 4759 811
Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
7, avenue de la Gare
B.P. 164
L-9202 Diekirch
Tel.: 00352 8032 141
Procedura
Procedură scrisă
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
/
Ultima actualizare: 03/11/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Ungaria
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Instanța districtuală situată în circumscripția instanței regionale; în Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda. Căile de atac sunt soluționate de
instanțele regionale, în Budapesta, de instanța regională a capitalei Budapesta (denumirea și adresa instanțelor).
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Cererile de revizuire sunt soluționate de Curtea Supremă din Ungaria în cadrul unei proceduri de revizuire.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Autoritățile competente pentru emiterea certificatelor sunt:
– instanțele judecătorești, în sensul articolului 3 alineatul (2): instanțele districtuale
– alte autorități competente în materie de succesiuni în temeiul legislației naționale: notarii
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Căile de atac sunt soluționate de instanțele regionale sau, în Budapesta, de instanța regională a capitalei Budapesta (denumirea și adresa instanțelor).
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În Ungaria, notarii publici reprezintă „alte autorități și profesioniști din domeniul juridic”.
Ultima actualizare: 28/05/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Malta
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Instanța competentă pentru soluționarea unei cereri de constatare a forței executorii este prima cameră a Tribunalului civil. O eventuală cale de atac
împotriva acestei hotărâri se introduce la Curtea de apel.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
A se vedea prevederile titlului IV din cartea III a Codului de organizare și procedură civilă (capitolul 12 - Legislația Maltei) privind cererile de rejudecare.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Autoritățile competente să elibereze un certificat în conformitate cu articolul 64 sunt Tribunalul civil (secția jurisdicție necontencioasă) și notarii cărora li s-a
încredințat un mandat în temeiul Legii privind exercitarea profesiei de notar și arhivele notariale.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Contestația se depune printr-o cerere pe proprie răspundere la prima cameră a Tribunalului civil potrivit Codului de organizare și procedură civilă (capitolul
12 - Legislația Maltei). O eventuală cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de prima cameră a Tribunalului civil se introduce la Curtea de apel.
Ultima actualizare: 29/05/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Ţările de Jos
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Judecătorul însărcinat cu luarea măsurilor provizorii (voorzieningenrechter) la instanța districtuală (rechtbank).
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Recurs în casație (beroep in cassatie) introdus la Curtea Supremă (Hoge Raad). Curtea Supremă nu reexaminează faptele cauzei, ci se pronunță pe baza
acestora, astfel cum au fost stabilite de instanța de apel (în acest caz, instanța districtuală). Curtea Supremă verifică dacă instanța a interpretat și a aplicat
corect legea și dacă hotărârea atacată a fost motivată într-un mod suficient și ușor de înțeles. Recursul are drept scop promovarea și asigurarea uniformității
juridice, dezvoltarea dreptului și protecția juridică.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Noratii (notaris). Datele de contact ale notarilor și competențele lor specifice pot fi obținute de la Asociația regală neerlandeză a notarilor ( Koninklijke

Notariële Beroepsorganisatie - KNB).
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Haga
Adresa pentru vizitatori: Spui 184, 2511 BW Haga
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Judecătorul cantonal (kantonrechte) de la instanța districtuală. Procedura este inițiată prin depunerea unei cereri. Instanța districtuală citează părțile
interesate. Acestea pot depune o întâmpinare înainte de începerea procedurii sau, dacă instanța permite acest lucru, pe parcursul procedurii. Părțile își pot
prezenta apărarea și oral, în cursul ședinței de judecată. La sfârșitul ședinței, instanța fixează termenul la care se va pronunța.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În Țările de Jos nu există o autoritate de tipul celor menționate la articolul 3 alineatul (2) din regulament.
Ultima actualizare: 21/05/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Austria
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Instanțele competente în ceea ce privește cererile prevăzute la articolul 45 alineatul (1) sunt instanțele districtuale (Bezirksgerichte).
Instanța competentă să soluționeze căile de atac introduse împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) este instanța
regională superioară (Landesgericht), prin intermediul instanței districtuale care a pronunțat hotărârea.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Recursurile pe motive de drept (Revisionsrekurs) se introduc la Curtea Supremă (Oberster Gerichtshof), prin intermediul instanței districtuale care a
pronunțat hotărârea în primă instanță.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Certificatul european de moștenitor se eliberează de către instanța districtuală [de către comisarul instanței (Gerichtskommissär), și anume, de către un notar
care acționează în calitate de autoritate judiciară].
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Instanța districtuală soluționează și plângerile din partea părților care consideră că certificatul de moștenitor eliberat conține erori. O cale de atac împotriva
hotărârii judecătorești poate fi introdusă, în termen de 14 zile de la notificare sau comunicare, la instanța regională superioară, prin intermediul instanței
districtuale care s-a pronunțat în primă instanță.
În cazul în care comisarul instanței are îndoieli cu privire la eliberarea certificatului de moștenitor conform celor solicitate, acesta va transmite cererea
judecătorului; judecătorul va hotărî dacă și cum ar trebui să elibereze certificatul comisarul instanței.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În Austria, nu există alte autorități sau profesii juridice cu competență în acest domeniu, în sensul articolului 3 alineatul (2).
Ultima actualizare: 25/03/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Polonia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
(a) Instanța regională
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
(b) Curtea de Apel – calea de atac se introduce prin intermediul instanței regionale care a pronunțat hotărârea atacată.
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
(a) Curtea Supremă – calea de atac se introduce prin intermediul instanței de apel care a pronunțat hotărârea atacată.
(b) Adresa: Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Varșovia 41
Tel.: +48 22 530 8000
(c) Recurs în casație – calea de atac nu poate contesta faptele astfel cum sunt stabilite sau evaluarea probelor.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
(a) Instanța districtuală
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
(b) Notarul
http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
(a)
– În cazul în care certificatul european de moștenitor a fost emis de o instanță districtuală, contestația se depune la instanța regională, prin intermediul
instanței districtuale;
– În cazul în care certificatul european de moștenitor a fost emis de un notar, contestația se depune la instanța regională, prin intermediul notarului;
(b)
– Instanțe:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych
– Notari:
http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Nu se aplică
Ultima actualizare: 14/06/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Portugalia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
În conformitate cu articolul 45 alineatul (1), instanțele competente să soluționeze cererile de constatare a forței executorii sunt secțiile cu competență
generală (Juízos de Competência Genérica) sau secțiile civile (Juízos Locais Cíveis), dacă există, din cadrul instanțelor districtuale de prim grad de
jurisdicție [Tribunal de Comarca (1ª Instância)].
În conformitate cu articolul 50 alineatul (2), instanțele competente să soluționeze apelurile împotriva hotărârilor privind aceste cereri sunt curțile de apel (
Tribunais da Relação).
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
În sensul articolului 51, hotărârea pronunțată în apel poate fi atacată doar cu un recurs pe motive de drept ( Recurso de revista) la Curtea Supremă de
Justiție (Supremo Tribunal de Justiça).
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Autoritățile competente să elibereze un certificat european de moștenitor sunt grefierii (Conservadores), în special cei care exercită competențe în cadrul
procedurii simplificate de succesiune, în conformitate cu articolele 210A - 210R din Codul de stare civilă ( Código do Registo Civil), cu modificările ulterioare.
Lista birourilor de grefieri (conservatórias) competente să emită certificate europene de moștenitor este disponibilă la adresa:
http://www.irn.mj.pt/IRN
/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
În sensul articolului 72, autoritățile competente să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor grefierilor sunt secțiile cu competență generală sau secțiile
civile, dacă există, din cadrul instanțelor districtuale de prim grad de jurisdicție din raza teritorială a grefei în cauză .
În termen de 15 zile de la notificarea sau comunicarea hotărârii, partea care atacă hotărârea trebuie să depună la grefă o cerere adresată instanței,
împreună cu documentele pe care dorește să le prezinte [articolele 286 și 288 din Codul de stare civilă (Código do Registo Civil), cu modificările ulterioare].
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În sensul articolului 3 alineatul (2), în afară de instanțe, notarii au competență în materie succesorală și exercită atribuții judiciare.
Notarii sunt competenți să redacteze toate actele aferente unei proceduri de inventar și de numire a unei persoane ca moștenitor în cadrul dezbaterii unei
succesiuni, în conformitate cu noul regim juridic aplicabil procedurii de inventar, aprobată prin Legea nr. 23/2013 din 5 martie 2013 - cu ultimele modificări, și
reglementată de Ordinul nr. 278/2013 din 26 august 2013 - cu ultimele modificări, cu excepția cazurilor în care interesații sunt îndrumați către procedura
judiciară ordinară.
Ultima actualizare: 04/10/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - România
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
În România cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării (exequatur) sunt de competenţa tribunalului (art. 95 pct. 1 şi art. 1098 din Codul de
procedură civilă). Apelul împotriva hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării (exequatur) este de competenţa curţii de apel (art. 96 pct. 2 din Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă)
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are sediul în str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, București.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Notarul public sau instanța de judecată.
Conform art. I^6 din Legea nr. 206/2016 pentru completarea O.U.G.nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente
comunitare de la data aderării României la U.E., precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 :
"Certificatul european de moștenitor se eliberează în conformitate cu prevederile capitolului VI din Regulamentul nr. 650/2012, la cererea oricăreia dintre
persoanele prevăzute la art. 63 alin. (1) din regulament, de către notarul public care eliberat sau în arhiva căruia se păstrează certificatul de moștenitor. În
situația în care arhiva notarului public emitent al certificatului de moștenitor în conformitate cu legea română este păstrată de Camera Notarilor Publici,
certificatul european de moștenitor va fi eliberat de notarul public desemnat în acest scop de președintele Colegiului director al Camerei." [art. 3 alin. 1 din
Legea nr. 206/2016].

Denumirea și datele de contact ale birourilor notarilor publici se pot determina folosind link-ul publicat pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Notarilor
Publici din România
http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.
În cazul în care calitatea de moștenitor, întinderea masei succesorale și/sau întinderea drepturilor și obligațiilor succesorale ale moștenitorilor au fost stabilite
prin hotărâre judecătorească, certificatul european de moștenitor se eliberează de către instanța care a pronunțat acea hotărâre.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Contestațiile formulate potrivit art. 72 din Regulamentul nr. 650/2012 se soluționează de instanța care a eliberat, rectificat, modificat sau retras certificatul
european de moștenitor ori care a suspendat efectele acestuia sau, după caz, de judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul notarului public
instrumentator. Hotărârea prin care se soluționează contestația este supusă numai apelului. [Art. I^6 , art. 5 alin. (1) din Legea nr. 206/2016].
Cererile referitoare la rectificarea, modificarea și retragerea certificatului european de moștenitor sunt de competența emitentului acestuia – notar public sau
instanță de judecată, după caz [Art. I^6 , art. 5 alin. (1) din Legea nr. 206/2016].
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Nu este cazul.
Ultima actualizare: 15/06/2020
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Slovenia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Instanțele districtuale [okrožna sodišča (plural) okrožno sodišče (singular)] au competența de a se pronunța asupra cererilor de încuviințare a executării în
conformitate cu articolul 45 alineatul (1).
O listă a instanțelor districtuale poate fi găsită aici.
Instanțele districtuale au competența de a se pronunța asupra căilor de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate cu privire la aceste cereri în
conformitate cu articolul 50 alineatul (2).
O listă a instanțelor districtuale poate fi găsită aici.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
O parte poate formula recurs (pritožba) împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță districtuală cu privire la o obiecție în legătură cu o încuviințare a
executării. Acest recurs trebuie să fie introdus în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii contestate. Recursul trebuie să fie depus la instanța
districtuală, care îl înaintează Curții Supreme a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Recursul este comunicat părții adverse, care
trebuie să formuleze un răspuns în termen de 30 de zile. Hotărârile privind recursurile sunt emise de Curtea Supremă.
Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana
Tel.: 01 366 44 44
Fax: 01 366 43 01
E-mail: urad.vsrs@sodisce.si
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Certificatul european de moștenitor este emis de instanța locală [okrajno sodišče (singular) okrajna sodišča (plural)], care ia o decizie în procedura de
succesiune.
O listă a instanțelor locale din Slovenia poate fi găsită aici.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Orice persoană care are dreptul de a solicita un certificat european de moștenitor poate contesta următoarele decizii: o decizie a unei instanțe cu privire la o
cerere de emitere a unui certificat european de moștenitor; o decizie de rectificare a unui certificat european de moștenitor; o decizie de modificare a unui
certificat european de moștenitor; o decizie de anulare a unui certificat european de moștenitor. Calea de atac trebuie să fie introdusă în cadrul procedurii de
succesiune, însemnând la instanța care a emis decizia referitoare la succesiune, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. Calea de atac nu
suspendă executarea deciziei.
Instanța la care se introduce calea de atac poate modifica sau revoca decizia sa anterioară doar prin emiterea unei noi decizii. Dacă nu face acest lucru, va
deferi contestația unei instanțe superioare [višje sodišče (singular) višja sodišča (plural)] pentru luarea unei hotărâri.
O listă a instanțelor superioare poate fi găsită aici.
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
În Republica Slovenia, instanțele au competență exclusivă în materie de succesiuni, ceea ce înseamnă că nu există alte autorități sau profesioniști din
domeniul juridic în sensul articolului 3 alineatul (2) din regulament care au competență în materie de succesiuni care exercită atribuții judiciare sau
acționează în temeiul unei delegări de competență din partea unei autorități judiciare sau acționează sub controlul unei autorități judiciare.
Ultima actualizare: 06/06/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Slovacia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Autoritățile competente să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) sunt instanțele districtuale (okresné
súdy).

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2), autoritățile competente să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor cu privire la cererile de încuviințare a
executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) sunt instanțele regionale (krajské súdy). Căile de atac se introduc la instanța districtuală (okresný súd) a
cărei hotărâre este atacată.
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Hotărârile pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac în conformitate cu articolul 51 pot fi contestate printr-o cale extraordinară de atac (dovolanie). Căile
extraordinare de atac (dovolanie) sunt soluționate de Curtea Supremă a Republicii Slovacia (Najvyšší súd Slovenskej republiky) și se introduc la instanța
districtuală(okresný súd) care a pronunțat hotărârea în primă instanță. O cale extraordinară de atac (dovolanie) nu se referă neapărat numai la problemele
de drept din hotărârea atacată.
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Autoritățile competente să elibereze un certificat în temeiul articolului 64 sunt următoarele:
un notar numit de instanță (notár poverený súdom) – dacă procedura de succesiune nu s-a încheiat și, de asemenea, în urma încheierii procedurii de
succesiune.
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Căile de atac în conformitate cu articolul 72:
căile de atac se introduc în termen de cel mult 15 zile de la data eliberării certificatului european de moștenitor, la instanța districtuală care a desemnat
notarul care a acționat în calitate de comisar pentru procedura succesorală. Căile de atac au efect suspensiv. Căile de atac împotriva certificatului european
de moștenitor sunt soluționate de instanțele districtuale (okresné súdy).
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
– alte autorități și alți profesioniști din domeniul juridic în sensul articolului 3 alineatul (2) nu există în Republica Slovacă
Ultima actualizare: 24/05/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Finlanda
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Încuviințarea executării:
Instanța districtuală
Informații de contact:
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html
Căile de atac formulate împotriva hotărârilor instanței districtuale:
Curtea de Apel
Informații de contact:
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Curtea Supremă
Informații de contact: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Calea de atac menționată la articolul 51 din regulament este o cale de atac la Curtea Supremă, dacă se permite introducerea unei căi de atac (capitolul 30,
articolele 1-3 din Codul de procedură judiciară).
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Certificatul este eliberat de:
Digi- ja väestötietovirasto (Biroul digital al stării civile)
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki
Telefon: +358 29 55 390 99
E-mail: perintotodistus(at)ddv.fi
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Căile de atac sunt soluționate de:
Helsingin hallinto-oikeus (Instanța administrativă din Helsinki)
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Serviciul clienți: +358 29 56 42 069
Fax: +358 29 56 45079
E-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
Executor numit de instanță
Ultima actualizare: 04/08/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Succesiunile - Suedia
Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de
încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste
cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
Cererile de încuviințare a executării, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1)
– instanța districtuală (tingsrätt)
Căile de atac împotriva hotărârilor în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)
– O cale de atac în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea.

– instanța districtuală (tingsrätt)
Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
– Curtea de Apel (hovrätt) și Curtea Supremă (Högsta domstolen)
Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64
Agenția Națională de Administrare Fiscală din Suedia (Skatteverket)
171 94 Solna
Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72
Procedura: Legea privind procedura în instanță (1996:242) (lagen om domstolsärenden) se aplică tuturor căilor de atac, cu excepția cazului în care există
dispoziții contrare în regulamentul privind succesiunile.
Denumire: instanța districtuală, Curtea de Apel și Curtea Supremă
Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
a) Agenția Națională de Administrare Fiscală din Suedia
b) persoana care efectuează împărțirea patrimoniului (skiftesman)
c) executorul testamentar (testamentsexekutor), atunci când acesta acționează ca persoană care efectuează împărțirea patrimoniului, fără a beneficia de o
numire specială în acest scop
d) administratorul special al patrimoniului (särskild boutredningsman), atunci când acesta acționează ca persoană care efectuează împărțirea patrimoniului,
fără a beneficia de o numire specială în acest scop
Ultima actualizare: 25/10/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

