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Αυστρία
Άρθρο 67 (α)
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
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)].
Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.
Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2021
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.

