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Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2201/2003
Informații generale
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie
matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000
Dispoziţiile regulamentului se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.
O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru se recunoaşte în celelalte state membre, fără a se recurge la o procedură specială.
O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru şi executabilă în respectivul stat membru se execută în alt stat membru în cazul în care, la
cererea oricăreia dintre părţile interesate, se declară executabilă în acel stat membru. O cerere de de încuviinţare a executării se înaintează instanţei indicate
pe lista de la Instanța de aplicare a recunoașterii/forței executorii. Acţiunea împotriva deciziei privind încuviinţarea executării se depune la instanţa care
apare pe lista Instanța de apel împotriva unei hotărâri privind recunoașterea/forța executorie.
Hotărârile privind drepturile de acces şi hotărârile privind returnarea copilului sunt recunoscute şi executate în celelalte state membre, fără a fi necesară o
încuviinţare a executării, cu condiţia să fie însoţite de un certificat.
Regulamentul oferă patru formulare tip.
Fiecare stat membru desemnează cel puţin o autoritate centrală pentru a sprijini aplicarea acestui regulament.
Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.
Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.
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