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Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă
Polonia
Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5
Autoritățile competente să dispună măsuri de protecție:
judecătoriile, instanțele regionale, curțile de apel
Autoritățile competente să elibereze certificate:
judecătoriile, instanțele regionale și curțile de apel care au pronunțat hotărârea privind măsurile de protecție
Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să
execute o astfel de măsură
Judecătoriile
Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)
Judecătoriile
Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13
Instanțele regionale
Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)
Polonă
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