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Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid
Duitsland
Artikel 67 (a)
De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:
Bundesamt für Justiz
Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103
53113 Bonn
Tel:
+49 228 410 5212
Fax: +49 228 410 5401
E-Mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de
Artikel 67 (b)
De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Duits en Engels.
Artikel 67 (c)
Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer van een kind – artikel 45, lid 2: Duits.
Artikelen 21 en 29
De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:
- in Duitsland:
- in het district van het Kammergericht (Berlijn): het Familiengericht Pankow/Weissensee.
- in de districten van de "Oberlandesgerichte" Braunschweig, Celle en Oldenburg, het "Familiengericht" in Celle;
- in de districten van de overige Oberlandesgerichte: bij het Familiengericht in de zetel van het desbetreffende Oberlandesgericht.
Artikel 33
Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:
- in Duitsland: het Oberlandesgericht.
Artikel 34
Tegen de op het in artikel 34 bedoelde rechtsmiddel gegeven beslissing kunnen slechts de volgende rechtsmiddelen worden ingesteld:
- in Duitsland: Rechtsbeschwerde.
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De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

