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Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo
Ciper
Člen 67 (a)
Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:
Ministrstvo za pravosodje in javni red (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)
Enota za mednarodno pravno sodelovanje (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)
Leofóros Athalássas 125
Dasoúpoli 1461, Nikozija
Ciper
Kontaktni podatki:
Ga. Yioulíka Hadjiprodromou
Pravna svetovalka
Enota za mednarodno pravno sodelovanje
Ministrstvo za pravosodje in javni red
Telefon: +357 22805943
Telefax.: +357 22518328
E-pošta: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy
Ga. Troodía Dionysíou
Upravna uradnica
Enota za mednarodno pravno sodelovanje
Ministrstvo za pravosodje in javni red
Telefon: +357 22805932
Telefax: +357 22518328
E-pošta: tdionysiou@mjpo.gov.cy
Člen 67 (b)
Jezik, sprejemljiv za namene člena 57(2) in člena 45(2), je poleg uradnih jezikov Cipra, grščine in turščine, tudi angleščina.
Člen 67 (c)
Za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in njegovi vrnitvi v skladu s členom 45(2):
Jezik, sprejemljiv za namene člena 57(2) in člena 45(2), je poleg uradnih jezikov Cipra, grščine in turščine, tudi angleščina.
Člena 21 in 29
Vloge na podlagi členov 21 in 29 se vložijo na naslednja sodišča:
- na Cipru
(a) Družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio) v Nikoziji – Kyreniji;
(b) Družinsko sodišče v Limassolu – Pafosu;
(c) Družinsko sodišče v Larnaki – Famagusti.
Člen 33
Pritožbe na podlagi člena 33 se vložijo na naslednja sodišča:
- na Cipru, Družinsko pritožbeno sodišče (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).
Člen 34
Za namene člena 34 na Cipru ne obstaja možnost izpodbijanja odločitve, izdane v pritožbenem postopku, pred sodiščem tretje stopnje.
Zadnja posodobitev: 18/04/2019
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje
vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

