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Απόκτηση αποδείξεων
Ιρλανδία
Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης
Δικαστήριο αρμόδιο για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τον υπόψη κανονισμό:
District Court
1st Floor,
Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,
Dublin 7
Τηλ.: (353-01) 888 6152
Φαξ: (353-01) 878 3218
Ηλ. ταχυδρομείο: MaryO'Mara@courts.ie
Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Mary O'Mara
Κατά τόπον αρμοδιότητα: σε εθνικό επίπεδο
(Κομητείες Δουβλίνου, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary,
Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).
Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο
Κεντρικό όργανο το οποίο παρέχει πληροφορίες στα δικαστήρια και επιλύει τις δυσχέρειες που μπορεί να προκύψουν:
Courts Service
1st Floor,
Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,
Dublin 7
Τηλ.: (353-01) 888 6152
Φαξ: (353-01) 878 3218
Ηλ. ταχυδρομείο: MaryO'Mara@courts.ie
Κατά τόπον αρμοδιότητα: σε εθνικό επίπεδο
(Κομητείες Δουβλίνου, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary,
Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).
Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων
Μόνο έντυπα στην αγγλική γλώσσα γίνονται δεκτά.
Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων
Παραγγελίες μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων
Circuit & District Court Operations Directorate
Courts Service,
4th Floor Phoenix House,
15 - 24 Phoenix St. North,
Smithfield, Dublin 7
Τηλ.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69
Φαξ: (353-01) 888 60 63
Ηλ. ταχυδρομείο: PatMoynan@courts.ie
Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2
Καμία
Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

