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Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat
67 artiklan a alakohta
Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät
(55 artiklan c alakohta) – Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava
Puhelin:
+421 2 888 91 111
Faksi: +421 2 888 91 605
Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk
Verkkosivusto: http://www.justice.gov.sk/
(55 artiklan a, b, d ja e alakohta ja 56 artikla) – Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus ( Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
Puhelin: +421 2 20 46 32 08
+421 2 20 46 32 48
Faksi: +421 2 20 46 32 58
Sähköposti: info@cipc.gov.sk
Verkkosivusto: https://www.cipc.gov.sk/
67 artiklan b alakohta
Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti:
55 artiklan c alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, ranska
55 artiklan d alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, tšekki
55 artiklan a, b ja e alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, ranska, tšekki ja saksa
67 artiklan c alakohta
Todistus, joka koskee tapaamisoikeutta, ja todistus, joka koskee lapsen palauttamista – 45 artiklan 2 kohta slovakki
21 ja 29 artikla
Asetuksen 21 artiklan mukaiset hakemukset tehdään seuraaville tuomioistuimille:
a) Bratislavan aluetuomioistuin (Krajský súd v Bratislave) – hakemukset, jotka koskevat tuomion tunnustamista avioeroa, asumuseroa tai avioliiton
pätemättömäksi julistamista koskevassa asiassa
b) lapsen kotipaikan piirituomioistuin (okresný súd) tai Bratislava I:n piirituomioistuin (Okresný súd Bratislava I), jos lapsen kotipaikka ei ole Slovakiassa –
hakemukset, jotka koskevat vanhempainvastuuseen liittyvien tuomioiden tunnustamista
Asetuksen 29 artiklan mukaiset hakemukset tehdään seuraaville tuomioistuimille:
Lapsen kotipaikan piirituomioistuin (okresný súd) tai Bratislava I:n piirituomioistuin (Okresný súd Bratislava I), jos lapsen kotipaikka ei ole Slovakiassa –
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset
33 artikla
Asetuksen 33 artiklan mukaiset muutoksenhaut tehdään seuraaville tuomioistuimille:
– muutoksenhaku (odvolanie) tehdään piirituomioistuimelle (okresný súd).
34 artikla
Muutoksenhaut asetuksen 34 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen:
– muutoksenhaun uudelleenkäsittely (dovolanie).
Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.
Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.
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