EL
Αρχική σελίδα>Προσφυγή στη δικαιοσύνη>Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων>
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 2201/2003
Γενικές πληροφορίες
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε
γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000
Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας.
Μια απόφαση που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται σε ένα άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.
Μια απόφαση που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος και είναι εκτελεστή σε αυτό το κράτος μέλος μπορεί να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος αφού κηρυχθεί
εκτελεστή με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. Η αίτηση για την κήρυξη εκτελεστότητας υποβάλλεται στο δικαστήριο που προβλέπεται στον κατάλογο με τίτλο
Δικαστήριο αρμόδιο για αίτηση αναγνώρισης/δυνατότητας εκτέλεσης. Η προσφυγή εναντίον της απόφασης σχετικά με την αίτηση για την κήρυξη
εκτελεστότητας ασκείται στο δικαστήριο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τίτλο Εφετείο αρμόδιο για την προσφυγή κατά απόφασης αναγνώρισης
/δυνατότητας εκτέλεσης.
Οι αποφάσεις για το δικαίωμα επικοινωνίας και οι αποφάσεις για την επιστροφή του παιδιού αναγνωρίζονται και εκτελούνται σε άλλα κράτη μέλη χωρίς να
απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό.
Ο κανονισμός προβλέπει τέσσερις τύπους εντύπων.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον μια κεντρική αρχή η οποία παρέχει συνδρομή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού.
Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των
εντύπων.
Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεσμος
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα
γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Βέλγιο
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Service public federal Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Τηλ: +32 2 542 67 00
Φαξ: +32 2 542 70 06
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rapt-parental@just.fgov.be
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: γαλλικά, ολλανδικά,
γερμανικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: το πιστοποιητικό πρέπει να
συνοδεύεται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα του τόπου εκτέλεσης. Αυτή η γλώσσα (γαλλικά, ολλανδικά ή γερμανικά ανάλογα με την περίπτωση)
διευκρινίζεται στη στήλη II του καταλόγου (Manuel) των βελγικών δήμων και κοινοτήτων και των δικαστικών περιφερειών των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων,
που προσαρτάται στον κανονισμό για τη «διεξαγωγή αποδείξεων» (F για τα γαλλικά, N για τα ολλανδικά και D για τα γερμανικά).
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στο Βέλγιο, στο tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/ erstinstanzliches Gericht.
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στο Βέλγιο:
(α) ο αιτών την κήρυξη της εκτελεστότητας μπορεί να προσφύγει στο cour d’appel ή το hof van beroep.
(β) το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση μπορεί να προσφύγει στο tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg
/erstinstanzliches Gericht.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στο Βέλγιο, pourvoi en cassation.
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Βουλγαρία
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 53, είναι τα εξής:
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Διεθνών Υιοθεσιών
Τηλ.: (+359 2) 9237302
Ηλ. ταχυδρομείο: L_Chernogorova@justice.government.bg
Φαξ: (+359 2) 9871557
Διεύθυνση: Ul. Slavyanska No 1
BG-1040 Sofia
Βουλγαρία
[για όλα τα θέματα που καλύπτονται από τον κανονισμό σε σχέση με τη γονική μέριμνα, την απαγωγή ανηλίκων και την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη

οικογένεια (άρθρο 56)]
Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Τηλ.: (+359 2) 9237413
Φαξ: (+359 2) 9809223
Διεύθυνση: Ul. Slavyanska No 1
BG-1040 Sofia
Βουλγαρία
[για όλα τα θέματα που καλύπτονται από τον κανονισμό, εκτός από τα θέματα που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα, την απαγωγή ανηλίκων και την
τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια (άρθρο 56)]
Άρθρο 67 (β)
Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για την επικοινωνία με τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 είναι: η βουλγαρική, η
αγγλική και η γαλλική.
Άρθρο 67 (γ)
Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 2 είναι: η βουλγαρική, η
αγγλική και η γαλλική.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αρμόδιοι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 για την αναγνώριση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας είναι
οι αρχές που έχουν την αρμοδιότητα της ληξιαρχικής καταχώρισης, δηλαδή οι δήμαρχοι (άρθρο 621 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Ο αρμόδιος φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 για την αναγνώριση αποφάσεων είναι το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου όπου έχει
την μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνσή του ο αντίδικος ή, αν αυτό το μέρος δεν έχει μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνση στη Βουλγαρική Δημοκρατία, του
τόπου όπου έχει τη μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνσή του το ενδιαφερόμενο μέρος [άρθρο 622 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]. Αν το
ενδιαφερόμενο μέρος δεν έχει ούτε αυτό μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνση στη Βουλγαρία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο δημοτικό δικαστήριο της
Σόφιας.
Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 29 για την κήρυξη εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε σε
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είναι το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου όπου έχει τη μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνσή του ο οφειλέτης, ή του τόπου της
εκτέλεσης. [Άρθρο 623 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]
Άρθρο 33
Η απόφαση υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας. [Άρθρο 623 παράγραφος 6 πρώτη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]
Άρθρο 34
Περαιτέρω εφέσεις κατά αποφάσεων του Εφετείου της Σόφιας μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. [Άρθρο 623
παράγραφος 6 δεύτερη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/06/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Τσεχική ∆ηµοκρατία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 53:
Γραφείο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Šilingrovo náměstí 3
602 00 Μπρνο
Τσεχική Δημοκρατία
Τηλέφωνο: 00420 542 215 522
Φαξ: 00420 542 212 836
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: podatelna@umpod.cz
Δικτυακός τόπος: http://www.umpod.cz/

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Zdeněk Kapitán, Διευθυντής
Markéta Nováková, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: τσεχικά, αγγλικά,
γερμανικά και γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: τσεχικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται:
– στην Τσεχική Δημοκρατία, στα τοπικά δικαστήρια (okresní soudy) ή δικαστικούς επιμελητές (soudní exekutoři).
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
– στην Τσεχική Δημοκρατία, στα τοπικά δικαστήρια (okresní soudy).
Άρθρο 34
Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
– στην Τσεχική Δημοκρατία, αίτηση ακύρωσης (žaloba pro zmatečnost) σύμφωνα με τα άρθρα 229 επ. του νόμου αριθ. 99/1963 (Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας), όπως έχει τροποποιηθεί, και αναίρεση (dovolání) σύμφωνα με τα άρθρα 236 επ. του νόμου αριθ. 99/1963 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),
όπως έχει τροποποιηθεί.
Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Γερµανία
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Bundesamt für Justiz
Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103
53113 Bonn
Τηλ: +49 228 410 5212
Φαξ: +49 228 410 5401
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: int.sorgerecht@bfj.bund.de
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: γερμανικά και αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: γερμανικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Γερμανία:
- στην περιφέρεια του Kammergericht (Βερολίνο), το Familiengericht, Pankow/Weissensee.
- στις περιφέρειες των Oberlandesgerichte Braunschweig, Celle και του Oldenburg, το Familiengericht του Celle.
- στις περιφέρειες των υπόλοιπων Oberlandesgerichte, το Familiengericht που βρίσκεται στην έδρα του αντίστοιχου Oberlandesgericht.
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Γερμανία, στο Oberlandesgericht.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στη Γερμανία, Rechtsbeschwerde.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Εσθονία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Justiitsministeerium (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας)
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: central.authority@just.ee
Τηλ.: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190
Άρθρο 67 (β)
Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι: εσθονικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 2 είναι: εσθονικά και αγγλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Στην Εσθονία οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στο αρμόδιο τοπικό δικαστήριο (maakohtutele).
Άρθρο 33
Στην Εσθονία η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο (ringkonnakohtule).
Άρθρο 34
Στην Εσθονία το μόνο ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 είναι η αίτηση αναίρεσης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Ιρλανδία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα και διευθύνσεις των κεντρικών αρχών που έχουν διοριστεί βάσει του άρθρου 53, και μέσα επικοινωνίας:
Ministry for Justice, Equality and Law Reform (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου)
Department of Justice, Equality and Law Reform (Τμήμα Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου)
Bishop's Square
Redmond Hill
Dublin 2
Τηλ.: +353 1 4790200
Φαξ: +3531 4790201
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: child_abduct_inbox@justice.ie
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: ιρλανδικά και/ή αγγλικά,
γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 2: αγγλικά και/ή ιρλανδικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ιρλανδία, στο «High Court».
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ιρλανδία, στο «High Court».
Άρθρο 34
Στην Ιρλανδία, ένδικο μέσο επί νομικού ζητήματος ασκείται ενώπιον του εφετείου (Court of Appeal) [πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ιρλανδικού Συντάγματος, το ανώτατο δικαστήριο (Supreme Court) έχει αναιρετική αρμοδιότητα κατά των αποφάσεων του High Court, εφόσον
κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν την άσκηση ένδικου μέσου απευθείας ενώπιόν του. Το ανώτατο δικαστήριο έχει επίσης
αναιρετική αρμοδιότητα κατά των αποφάσεων του εφετείου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν ορισμένες περιστάσεις που ορίζονται στο Σύνταγμα].
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/11/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Ελλάδα
Άρθρο 67 (α)
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: κα Αργυρώ Ελευθεριάδου
ΠροϊστάμενοςΤμήματος: κος Βασίλειος Σαρηγιαννίδης
Μεσογείων 96
11527 Αθήνα
Τηλ: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312
Φαξ: 0030 213 130 7499
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
aeleftheriadou@justice.gov.gr,
Άρθρο 67 (β)

vsarigiannidis@justice.gov.gr,

civilunit@justice.gov.gr

Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ελλάδα, στο .Πρωτοδικείο.
Όσον αφορά στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου η αίτηση εισάγεται στο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη και αν δεν έχει κατοικία του
τόπου διαμονής και αν δεν έχει ούτε διαμονή της πρωτεύουσας του Κράτους
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ελλάδα, στο Εφετείο.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στη Ελλάδα, άσκηση αναίρεσης.
Η αίτηση αναίρεσης απευθύνεται στον Άρειο Πάγο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 28/02/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Ισπανία
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia
Servicio de Convenios
San Bernardo 62
28015 Madrid
Τηλ: +34 91 3904437 / +34 91 3904273
Φαξ:+34 91 3902383
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
sustraccionmenores@mjusticia.es
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: ισπανικά, αγγλικά,
γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: ισπανικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ισπανία, στο Juzgado de Primera Instancia.
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Ισπανία, στο Audiencia Provincial.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στην Ισπανία, άσκηση αναίρεσης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/03/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Γαλλία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Έχουν διοριστεί δύο κεντρικές αρχές.
1. Για το σύνολο του κανονισμού με εξαίρεση το άρθρο 56 (διασυνοριακές τοποθετήσεις)
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)
13 place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Διεύθυνση γραφείων:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er
Τηλέφωνο:
+ 33 1 44 77 61 05
Φαξ:
+33 1 44 77 61 22
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
2. Για την εφαρμογή του άρθρου 56 (διασυνοριακές τοποθετήσεις)
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Bureau des affaires judiciaires et de la législation
13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Διεύθυνση γραφείων: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème
Τηλέφωνο:
+33 (01) 44 77 69 02
Φαξ:
+33(01) 44 77 25 78
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για κοινοποιήσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: γαλλικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και το πιστοποιητικό που αφορά την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: γαλλικά,
αγγλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Γαλλία, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου (Tribunal de grande instance).
Άρθρο 33
Η προσφυγή του άρθρου 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Γαλλία, ενώπιον του εφετείου (Cour d’appel).
Άρθρο 34
Κατά της απόφασης επί της προσφυγής του άρθρου 34 μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά:
- στη Γαλλία, αναίρεση.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Κροατία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής)
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
Διαδίκτυο: http://www.mdomsp.hr/
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: ministarstvo@mdomsp.hr
Τηλ. +385 1 555 7111
Φαξ: +385 1 555 7222
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2:
α) για επικοινωνία με τις κεντρικές αρχές, κροατικά ή αγγλικά
β) για αιτήσεις, κροατικά
Άρθρο 67 (γ)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2:
Κροατικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
Τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) είναι αρμόδια να παραλαμβάνουν αιτήσεις για την κήρυξη της εκτελεστότητας και να αποφασίζουν σχετικά με τις
αιτήσεις.
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Χώρα: Κροατία
Τομέας: Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Είδος αρμοδιότητας: Δικαστήριο αρμόδιο για αίτηση αναγνώρισης/δυνατότητας εκτέλεσης
Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Općinski sud u Bjelovaru
Općinski sud u Crikvenici
Općinski sud u Dubrovniku
Općinski sud u Gospiću

Općinski sud u Karlovcu
Općinski sud u Koprivnici
Općinski sud u Kutini
Općinski sud u Makarskoj
Općinski sud u Metkoviću
Općinski sud u Novom Zagrebu
Općinski sud u Osijeku
Općinski sud u Pazinu
Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Puli-Pola
Općinski sud u Rijeci
Općinski sud u Sesvetama
Općinski sud u Sisku
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Općinski sud u Splitu
Općinski sud u Varaždinu
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Vinkovcima
Općinski sud u Virovitici
Općinski sud u Vukovaru
Općinski sud u Zadru
Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Čakovcu
Općinski sud u Đakovu
Općinski sud u Šibeniku
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
Η προσφυγή ασκείται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο [επαρχιακό δικαστήριο (županijski sud) μέσω του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την
απόφαση [δημοτικό δικαστήριο (općinski sud)].
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Χώρα: Κροατία
Τομέας: Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Είδος αρμοδιότητας: Δικαστήριο αρμόδιο για αίτηση αναγνώρισης/δυνατότητας εκτέλεσης
Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Općinski sud u Bjelovaru
Općinski sud u Crikvenici
Općinski sud u Dubrovniku
Općinski sud u Gospiću
Općinski sud u Karlovcu
Općinski sud u Koprivnici
Općinski sud u Kutini
Općinski sud u Makarskoj
Općinski sud u Metkoviću
Općinski sud u Novom Zagrebu
Općinski sud u Osijeku
Općinski sud u Pazinu
Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Puli-Pola
Općinski sud u Rijeci
Općinski sud u Sesvetama
Općinski sud u Sisku
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Općinski sud u Splitu
Općinski sud u Varaždinu
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Vinkovcima
Općinski sud u Virovitici
Općinski sud u Vukovaru
Općinski sud u Zadru
Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Čakovcu
Općinski sud u Đakovu
Općinski sud u Šibeniku
Άρθρο 34
Ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 34:

Η απόφαση που εκδίδεται για την προσφυγή μπορεί να προσβληθεί από έναν διάδικο με την υποβολή αίτησης αναθεώρησης (άρθρα 421-428 του κώδικα
πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό [δημοτικό δικαστήριο (općinski
sud)].
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Χώρα: Κροατία
Τομέας: Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Είδος αρμοδιότητας: Δικαστήριο αρμόδιο για αίτηση αναγνώρισης/δυνατότητας εκτέλεσης
Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Općinski sud u Bjelovaru
Općinski sud u Crikvenici
Općinski sud u Dubrovniku
Općinski sud u Gospiću
Općinski sud u Karlovcu
Općinski sud u Koprivnici
Općinski sud u Kutini
Općinski sud u Makarskoj
Općinski sud u Metkoviću
Općinski sud u Novom Zagrebu
Općinski sud u Osijeku
Općinski sud u Pazinu
Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Puli-Pola
Općinski sud u Rijeci
Općinski sud u Sesvetama
Općinski sud u Sisku
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Općinski sud u Splitu
Općinski sud u Varaždinu
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Vinkovcima
Općinski sud u Virovitici
Općinski sud u Vukovaru
Općinski sud u Zadru
Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Čakovcu
Općinski sud u Đakovu
Općinski sud u Šibeniku
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/07/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Ιταλία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53
Η κεντρική αρχή για όλη την ιταλική επικράτεια είναι η Διεύθυνση Δικαιοσύνης Ανηλίκων και Κοινότητας (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)
Via Damiano Chiesa, 24
00136 Roma
Τηλέφωνο:
+39 06 68188326; +39 06 68188331 +39 06 68188335
Φαξ:
+39 06 68808085
Ηλεκτρονική διεύθυνση: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2: ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στην Ιταλία, στο εφετείο (corte d’appello).
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στην Ιταλία, στο εφετείο (corte d’appello).
Άρθρο 34
Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο:

στην Ιταλία, με αίτηση αναίρεσης (ricorso per cassazione).
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/01/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Κύπρος
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (125 avenue Athalassas)
Δασούπολη 1461, Λευκωσία (Dasoupoli 1461, Leucosia)
ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)
Σημεία Επαφής:
Κα. Γιουλίκα Χατζηπροδρόμου (Mrs. Yioulika Hadjiprodromou)
Νομικός Σύμβουλος (Legal Officer)
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)
Tel.: (+357) 22805943
Fax.: (+357) 22518328
E-mail:
yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy
Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mrs. TroodiaDionysiou)
Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)
Tel.: (+357) 22805932
Fax: (+357) 22518328
E-mail:
tdionysiou@mjpo.gov.cy
Άρθρο 67 (β)
Για τους σκοπούς των άρθρων 57(2) και 45(2) ορίζονται, ως γλώσσες που γίνονται δεκτές, εκτός από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δηλαδή την ελληνική και τουρκική, και η αγγλική.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2:
Για τους σκοπούς των άρθρων 57(2) και 45(2) ορίζονται, ως γλώσσες που γίνονται δεκτές, εκτός από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δηλαδή την ελληνική και τουρκική, και η αγγλική.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Κύπρο
(a)
το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας-Κερύνειας;
(b)
το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού-Πάφου;
(c)
το Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου.
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Κύπρο, το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο.
Άρθρο 34
Στην Κύπρο, για τους σκοπούς του άρθρου 34, δεν υφίσταται ένδικο μέσο σε τριτοβάθμια δικαιοδοσία..
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Λεττονία
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
The Ministry of Justice of the Republic of Latvia
Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1536
Latvia
Τηλ.: +371 67036836
Φαξ: +371 67036852

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tm.kanceleja@tm.gov.lv
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: λετονικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: λετονικά, αγγλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Λετονία, στο rajona (pilsētas) tiesa [πρωτοβάθμιο (τοπικό) δικαστήριο].
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Λετονία, στο apgabaltiesā [περιφερειακό δικαστήριο].
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στο Λετονία, Augstākajā tiesā [προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο].
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Λιθουανία
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 30/1
LT - 01104 Vilnius
Τηλ: +370 5 2662933
Φαξ: +370 5 2625940
Ministry of Social Security and Labour
A. Vivulskio str., 11
LT - 03610 Vilnius
Τηλ: +370 5 266 42 01
Φαξ: +370 5 260 38 13
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: λιθουανικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: λιθουανικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Λιθουανία, στο Lietuvos apeliacinis teismas [Εφετείο].
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Λιθουανία, στο Lietuvos apeliacinis teismas [Εφετείο].
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στη Λιθουανία, αναίρεση στο Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [άσκηση αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο].
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/04/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Λουξεµβούργο
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 53:
Parquet général près la Cour Supérieure de Justice
Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Τηλέφωνο:
+352 47 59 81 / 336
Φαξ:
+352 47 05 50
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και το πιστοποιητικό σχετικά με την επιστροφή του τέκνου – άρθρο 45 παράγραφος 2: γαλλικά,
αγγλικά, γερμανικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στο Λουξεμβούργο, στον Πρόεδρο του «Tribunal d'arrondissement».
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στο Λουξεμβούργο, στο «Cour d'appel».
Άρθρο 34
Κατά της απόφασης επί της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 34 μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά:
- στο Λουξεμβούργο, αναίρεση.
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Ουγγαρία
Άρθρο 67 (α)
Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους τρόπους επικοινωνίας για τις κεντρικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 53 με το εργαλείο
αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας.
Άρθρο 67 (β)
Οι γλώσσες οι οποίες γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι τα ουγγρικά,
τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 2 είναι τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Τα δικαστήρια στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 29 είναι τα εξής:
– Στην Ουγγαρία, το τοπικό δικαστήριο της έδρας του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), και στη
Βουδαπέστη το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας (Budai Központi Kerületi Bíróság).
Άρθρο 33
Τα δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκηθούν οι προσφυγές που αναφέρονται στο άρθρο 33 είναι τα ακόλουθα:
– στην Ουγγαρία τα περιφερειακά δικαστήρια (törvényszék), στη Βουδαπέστη το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης (Fővárosi Törvénysz
ék).
Άρθρο 34
Η απόφαση που εκδίδεται για την προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 34 μπορεί να προσβληθεί μόνο:
– στην Ουγγαρία: με αίτηση επανεξέτασης (felülvizsgálati kérelem).
Τελευταία επικαιροποίηση: 27/10/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Μάλτα
Άρθρο 67 (α)
Oνόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Ο Διευθυντής
Department for Social Welfare Standards (Τμήμα Προτύπων Κοινωνικής Ευημερίας)
Ministry for the Family and Social Solidarity (Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Bugeja Institute (Ινστιτούτο Bugeja)
St Joseph High Road
Sta Venera — Μάλτα
Τηλ.: +356 21 441311/ 21480130
Φαξ: +356 21 490468
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
Στη Μάλτα, το Civil Court (Πρωτοδικείο) (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) και στο Gozo, το Court of Magistrates (πρωτοβάθμιο δικαστήριο) (Gozo) (Τμήμα
Οικογενειακών Διαφορών) (ανώτερη δικαιοδοσία).
Άρθρο 33
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
— στη Μάλτα και στο Gozo, στο Qorti tal-Appell [Εφετείο] σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις προσφυγές στον Κώδικα Οργάνωσης και
Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να υποβληθούν μόνο: η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στο εθνικό δίκαιο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Κάτω Χώρες
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
The Department Legal and International Affairs of the Direction
Legal Youth Policy of the Ministry of Justice
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Τηλ: (070) 370 79 11
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: ολλανδικά, αγγλικά,
γερμανικά, γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: ολλανδικά, αγγλικά, γερμανικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στις Κάτω Χώρες, στο voorzieningenrechter van de rechtbank.
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στις Κάτω Χώρες, στο rechtbank.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στις Κάτω Χώρες, άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/09/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Αυστρία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα και διευθύνσεις των κεντρικών αρχών που έχουν διοριστεί βάσει του άρθρου 53, και μέσα επικοινωνίας:
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων, Μεταρρυθμίσεων, Μείωσης
του Ρυθμιστικού Παρεμβατισμού και Δικαιοσύνης)
Museumstrasse 7 Abteilung I 10
1016 Wien
Τηλ.: +43 1 52152 2134
Φαξ:
+43 1 52152 2829
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: team.z@bmj.gv.at
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: γερμανικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού — άρθρο 45 παράγραφος 2: γερμανικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα εξής αρμόδια δικαστήρια ή αρχές:
– στην Αυστρία, στο περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht).
Άρθρο 33

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
– στην Αυστρία, στο περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht).
Άρθρο 34
Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
– στην Αυστρία: αίτηση αναίρεσης [κατατίθεται στο περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht), αλλά απευθύνεται στο ανώτατο δικαστήριο (Oberster
Gerichtshof)].
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/11/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Πολωνία
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Wspólpracy
Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
Al. Ujazdowskie 11 –
00-950 Warszawa
Τηλ/Φαξ:+48 22 628 09 49
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: πολωνικά, γερμανικά,
αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: πολωνικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Πολωνία, Sądy okręgowy (πρωτοβάθμια δικαστήρια).
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στην Πολωνία, Sądy apelacyjny (δευτεροβάθμια δικαστήρια).
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στην Πολωνία, άσκηση αναίρεσης στο Sąd Najwyższy (το Ανώτατο Δικαστήριο).
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/06/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Πορτογαλία
Άρθρο 67 (α)
Η κεντρική αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 είναι η ακόλουθη:
DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Γενική διεύθυνση επανένταξης και σωφρονιστικών υπηρεσιών)
GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso (Τμήμα νομικών υποθέσεων και δικαστικών διαφορών)
Travessa da Cruz do Torel, nº 1
1133-001 Lisboa
Τηλέφωνο:
Φαξ:

+351 21 881 22 00
+351 21 885 36 53

Ηλ. διεύθυνση:
gjc@dgrsp.mj.pt
Άρθρο 67 (β)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 2, οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις κοινοποιήσεις που απευθύνονται στην
κεντρική αρχή είναι η πορτογαλική, η αγγλική και η γαλλική.
Άρθρο 67 (γ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 2, οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα
επικοινωνίας και το πιστοποιητικό που αφορά την επιστροφή του παιδιού είναι η πορτογαλική και η αγγλική.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 29, τα αρμόδια δικαστήρια είναι:
- το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων και υποθέσεων ανηλίκων (Juízo de Família e Menores) ή, ελλείψει αυτού,
- το τοπικό πολιτικό δικαστήριο (Juízo Local Cível), εάν υπάρχει, ή το τοπικό δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας (Juízo Local de Competência Genérica).
Άρθρο 33
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 ασκούνται στο Εφετείο (Tribunal da Relação).

Άρθρο 34
Για τους σκοπούς του άρθρου 34 του κανονισμού, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί νομικού ζητήματος μόνο στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supremo Tribunal de
Justiça).
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Σλοβενία
Άρθρο 67 (α)
Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Τηλ:+386 (0)1 369 77 00
Φαξ:+386 (0)1 369 78 32
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
gp.mddsz@gov.si
Άρθρο 67 (β)
Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: σλοβενικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: σλοβενικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Σλοβενία, στο okrožno sodišče.
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- στη Σλοβενία, στο okrožno sodišče.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
- στη Σλοβενία, pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Σλοβακία
Άρθρο 67 (α)
Οι ονομασίες, οι διευθύνσεις και τα μέσα επικοινωνίας για τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 53:
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας
Župné námestie 13
813 11 Bratislava (άρθρο 55 στοιχείο c)
Τηλ.:
+421 2 888 91 111
Φαξ: +421 2 888 91 605
Διαδίκτυο:
http://www.justice.gov.sk/
Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων («Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže»):
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava [άρθρο 55 στοιχεία a) b) d) e) και άρθρο 56]
Τηλ.: +421 2 20 46 32 08
+421 2 20 46 32 48
Φαξ: +421 2 20 46 32 58
Ηλ. ταχ.:
cipc@cipc.gov.sk
info@cipc.gov.sk
Διαδίκτυο:
http://www.cipc.sk
Άρθρο 67 (β)
Αποδεκτές γλώσσες για την επικοινωνία με κεντρικές αρχές δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 2:
για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο c): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική
για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο d): Σλοβακική, αγγλική, τσεχική
για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχεία a), b) και e): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική, τσεχική και γερμανική.
Άρθρο 67 (γ)

Για πιστοποιητικό σχετικά με τα δικαιώματα επικοινωνίας με το παιδί και για πιστοποιητικό σχετικά με την επιστροφή παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2:
σλοβακική
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Αιτήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
α) στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μπρατισλάβας (Krajský súd v Bratislave) για αίτηση αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό
χωρισμό και ακύρωση γάμου
β) στο πρωτοδικείο (Okresný súd) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή στο πρωτοδικείο της Μπρατισλάβας I (Okresný súd Bratislava I), αν το παιδί δεν
κατοικεί στη Σλοβακική Δημοκρατία, για αίτηση αναγνώρισης δικαστικής απόφασης που αφορά γονική μέριμνα.
Αιτήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
Στο πρωτοδικείο (Okresný súd) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή στο πρωτοδικείο της Μπρατισλάβας I (Okresný súd Bratislava I), αν το παιδί δεν κατοικεί
στη Σλοβακική Δημοκρατία, για αίτηση κήρυξη εκτελεστότητας.
Άρθρο 33
Προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο 33 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
- προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτοδικείο.
Άρθρο 34
Προσφυγές που μπορούν να υποβληθούν δυνάμει του άρθρου 34:
- αναιρετικός έλεγχος.
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/11/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Φινλανδία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Oikeusministeriö Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ( Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μονάδα Διεθνούς Δικαστικής Διοίκησης)
PL 25
00023 Valtioneuvosto
Τηλ.:+358 9 1606 7628
Φαξ:+358 9 1606 7524
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: central.authority@om.fi
Άρθρο 67 (β)
Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι: φινλανδικά,
σουηδικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2: φινλανδικά, σουηδικά,
αγγλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στη Φινλανδία, στο πρωτοδικείο (käräjäoikeus/tingsrätt).
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στη Φινλανδία, στο εφετείο (hovioikeus/hovrätt).
Άρθρο 34
Κατά της απόφασης επί της προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 34 μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο στο εξής δικαστήριο:
στη Φινλανδία, στο ανώτατο δικαστήριο (Korkein oikeus/högsta domstolen).
Τελευταία επικαιροποίηση: 02/03/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Σουηδία
Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden
(Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων και Αστικού Δικαίου του Υπουργείου Εξωτερικών)
S-103 39 Στοκχόλμη
Τηλέφωνο: +46 (8) 405 1000 (τηλ. κέντρο) / +46 (8) 405 5005 (αριθμός έκτακτης ανάγκης εκτός ωρών γραφείου)
Φαξ: +46 (8) 723 1176;
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ud-kc@gov.se
Άρθρο 67 (β)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι τα σουηδικά και τα
αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή παιδιού - άρθρο 45 παράγραφος 2: σουηδικά ή αγγλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Άρθρο 21
Αν η αίτηση αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο ( tingsrätt), όπως ορίζει το κεφάλαιο 21 άρθρο 1 του
Σουηδικού Κώδικα Τέκνων και Γονέων (föräldrabalken).
Αν η αίτηση δεν αφορά παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής στην οποία έχει την κατοικία του ο άλλος διάδικος, ή στο
περιφερειακό δικαστήριο Nacka αν ο άλλος διάδικος δεν κατοικεί στη Σουηδία.
Άρθρο 29
Αν η αίτηση αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του
κανονισμού Βρυξέλλες II.
Αν η αίτηση δεν αφορά παιδί, πρέπει επίσης να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του
κανονισμού Βρυξέλλες II.
Άρθρο 33
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 πρέπει να ασκηθούν στο περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την υπόθεση.
Άρθρο 34
Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο σε εφετείο (hovrätt) ή στο Ανώτατο Δικαστήριο (Högsta domstolen).
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του
περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο
του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

