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Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål
Spanien
Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden
Ikke relevant.
I Spanien findes der ingen beskyttelsesordrer som dem i forordning (EU) nr. 606/2013, og der er derfor ingen retslige myndigheder med beføjelse til at
udstede sådanne ordrer og de attester, der er omhandlet i artikel 5 i forordningen.
Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5
Ikke relevant.
I Spanien findes der ingen beskyttelsesordrer som dem i forordning (EU) nr. 606/2013, og der er derfor ingen myndigheder med beføjelse til at udstede
sådanne ordrer og de attester, der er omhandlet i artikel 5 i forordningen.
Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er
kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning
Retten i første instans eller den kompetente familieret i det område, hvor offeret har bopæl.
Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1
Retten i første instans eller den kompetente familieret i det område, hvor offeret har bopæl.
Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i
overensstemmelse med artikel 13
Regionalretten (Audiencia Provincial).
Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1
Spansk.
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