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Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Estonia
Articolul 67 (a)
Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare acceptate de autoritățile centrale desemnate în conformitate cu articolul 53
Ministerul Justiției
Serviciul de cooperare judiciară internațională
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
E-mail: central.authority@just.ee
Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190
Articolul 67 (b)
Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt estona și engleza.
Articolul 67 (c)
Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt estona și engleza.
Articolele 21 și 29
În Estonia, cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la instanțele teritoriale (maakohus).
Articolul 33
În Estonia, contestarea prevăzută la articolul 33 se depune la curtea de apel (ringkonnakohus).
Articolul 34
În Estonia, refuzul sau revocarea prevăzute la articolul 34 se exercită exclusiv prin intermediul unui recurs în casație.
Ultima actualizare: 13/08/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale
actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi
modificate în curând.

