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Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos
Slovakija
67 straipsnis (a)
Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių įstaigų pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys:
Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija
Župné námestie 13
813 11 Bratislava (55 straipsnio c punktas)
Telefonas
+421 2 888 91 111
Faks. +421 2 888 91 605
Interneto svetainė http://www.justice.gov.sk/
Tarptautinės teisinės vaikų ir jaunimo apsaugos centras (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)
Špitálska 8
P. D. 57
814 99 Bratislava (55 straipsnio a, b, d ir e punktai)
Telefonas: +421 2 20 46 32 08
+421 2 20 46 32 48
Faks. +421 2 20 46 32 58
E. pašto adresas cipc@cipc.gov.sk
info@cipc.gov.sk
Interneto svetainė http://www.cipc.sk
67 straipsnis (b)
Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį galima bendrauti su centrinėmis įstaigomis:
pagal 55 straipsnio c punktą: slovakų, anglų, prancūzų;
pagal 55 straipsnio d punktą: slovakų, anglų, čekų;
pagal 55 straipsnio a, b ir e punktus: slovakų, anglų, prancūzų, čekų ir vokiečių.
67 straipsnis (c)
Pažymėjimui dėl teisės bendrauti su vaiku ir pažymėjimui dėl vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: slovakų.
21 ir 29 straipsniai
21 straipsnyje numatyti prašymai teikiami toliau nurodytiems teismams:
a) Bratislavos apygardos teismui (Krajský súd v Bratislave) dėl prašymo pripažinti teismų sprendimus, susijusius su santuokos nutraukimu, separacija ir
santuokos pripažinimu negaliojančia;
b) apylinkės teismui (Okresný súd) pagal vaiko gyvenamąją vietą arba Bratislavos I apylinkės teismui (Okresný súd Bratislava I), jeigu vaikas negyvena
Slovakijos Respublikoje, teikiant prašymą pripažinti teismo sprendimą, susijusį su tėvų pareigomis.
29 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:
apylinkės teismui (Okresný súd) pagal vaiko gyvenamąją vietą arba Bratislavos I apylinkės teismui (Okresný súd Bratislava I), jeigu vaikas negyvena
Slovakijos Respublikoje, teikiant prašymą pripažinti vykdytinumą.
33 straipsnis
33 straipsnyje nurodyti skundai teikiami šiems teismams:
– apeliaciniai skundai teikiami apylinkės teismui.
34 straipsnis
Skundai, kurie gali būti teikiami pagal 34 straipsnį:
- kasacinis skundas.
Paskutinis naujinimas: 07/11/2018
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

