Görögország

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Görögország
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Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
fordítóink.

nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik

Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható:

.

Argyro Eleftheriadou igazgató
Katerina Papanikolaou osztályvezető
Mesogeion 96
11527 Athén
Tel.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312
Fax: 0030 210 7767499
e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr
67. cikk (b)
Az 57. cikk (2) bekezdésének megfelelően a központi hatóságokkal folytatott levelezésre elfogadott nyelvek a következők: görög,
angol, francia.
67. cikk (c)
A 45. cikk (2) bekezdése értelmében fennálló láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás elfogadott nyelvei a
következők: görög, angol, francia.
21. és 29. cikk
A 21. és a 29. cikknek megfelelő kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:
– Görögországban az elsőfokú bírósághoz.
A kérelmeket az adós lakóhelye, ennek hiányában az adós szálláshelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani, vagy ha az
adós szálláshellyel sem rendelkezik, akkor az athéni bírósághoz.
33. cikk
A 33. cikknek megfelelő fellebbezéseket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Görögországban a fellebbviteli bírósághoz.
34. cikk
A 34. cikknek megfelelő fellebbezéseket kizárólag a következőképpen lehet benyújtani:
– Görögországban megsemmisítés iránti kérelemként.
A megsemmisítés iránti kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.
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visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi
nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még
nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott
információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
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