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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:
Φαξ:

+39 06 68188326; +39 06 68188331 +39 06 68188335
+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).

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.
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