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Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar
Tyskland
Artikel 67 (a)
Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:
Bundesamt für Justiz
Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103
53113 Bonn
Tlf:
+49 228 410 5212
Fax: +49 228 410 5401
E-post: int.sorgerecht@bfj.bund.de
Artikel 67 (b)
Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: tysk og engelsk.
Artikel 67 (c)
Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: tysk.
Artikel 21 og 29
Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:
- i Tyskland:
- i distriktet for Kammergericht (Berlin), til Familiengericht Pankow/Weissensee.
- til "Familiengericht Celle", for så vidt angår distrikter henhørende under de højere delstatsretter "Oberlandesgerichte Braunschweig", "Oberlandesgerichte
Celle" og "Oberlandesgerichte Oldenburg".
- i distrikterne for de øvrige Oberlandesgerichte, til den Familiengericht, som er beliggende samme sted som Oberlandesgericht
Artikel 33
Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:
- I Tyskland Oberlandesgericht.
Artikel 34
Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:
- i Tyskland ved en Rechtsbeschwerde.
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