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Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Ιρλανδία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα και διευθύνσεις των κεντρικών αρχών που έχουν διοριστεί βάσει του άρθρου 53, και μέσα επικοινωνίας:
Ministry for Justice, Equality and Law Reform (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου)
Department of Justice, Equality and Law Reform (Τμήμα Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου)
Bishop's Square
Redmond Hill
Dublin 2
Τηλ.: +353 1 4790200
Φαξ: +3531 4790201
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: child_abduct_inbox@justice.ie
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: ιρλανδικά και/ή αγγλικά,
γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 2: αγγλικά και/ή ιρλανδικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ιρλανδία, στο «High Court».
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ιρλανδία, στο «High Court».
Άρθρο 34
Στην Ιρλανδία, ένδικο μέσο επί νομικού ζητήματος ασκείται ενώπιον του εφετείου (Court of Appeal) [πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ιρλανδικού Συντάγματος, το ανώτατο δικαστήριο (Supreme Court) έχει αναιρετική αρμοδιότητα κατά των αποφάσεων του High Court, εφόσον
κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν την άσκηση ένδικου μέσου απευθείας ενώπιόν του. Το ανώτατο δικαστήριο έχει επίσης
αναιρετική αρμοδιότητα κατά των αποφάσεων του εφετείου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν ορισμένες περιστάσεις που ορίζονται στο Σύνταγμα].
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/11/2019
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.

