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Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Irlanda
Articolul 67 (a)
Denumirea și adresa autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53 și mijloacele de comunicare acceptate de acestea:
Ministerul Justiției, Egalității și Reformelor Legislative
Departamentul Justiției, Egalității și Reformelor Legislative
Bishop's Square
Redmond Hill
Dublin 2
Tel: +353 1 4790200
Fax: +3531 4790201
E-mail: child_abduct_inbox@justice.ie
Articolul 67 (b)
Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): irlandeză și/sau engleză, franceză.
Articolul 67 (c)
Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): engleză și/sau irlandeză.
Articolele 21 și 29
Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:
- în Irlanda: High Court.
Articolul 33
Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la următoarele instanțe:
- în Irlanda: High Court.
Articolul 34
În Irlanda, recurs la Curtea de Apel. (A se nota că, în conformitate cu dispozițiile Constituției irlandeze, Curtea Supremă are competența de a soluționa căile
de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de High Court în cazul în care consideră că există circumstanțe excepționale care justifică introducerea recursului
direct la Curtea Supremă. Curtea Supremă este, de asemenea, competentă sa să se pronunțe, în calitate de instanță de recurs, asupra unei hotărâri
pronunțate de Curtea de Apel în cazul în care consideră că au fost îndeplinite anumite condiții prevăzute în Constituție.)
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