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67. cikk (a)
Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:
Ministry for Justice, Equality and Law Reform
Department of Justice, Equality and Law Reform
Bishop's Square
Redmond Hill
Dublin 2
Tel.: +353 1 4790200
Fax: +3531 4790201
E-mail: child_abduct_inbox@justice.ie
67. cikk (b)
A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei: Ír és/vagy angol, francia.
67. cikk (c)
A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó, a 45. cikk (2) bekezdése szerinti igazolás elfogadott nyelvei: Angol és
/vagy ír.
21. és 29. cikk
A 21. és a 29. cikkben említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:
– Írországban: a Felsőbíróság („High Court”).
33. cikk
A 33. cikkben előírt jogorvoslatot a következő bíróságokhoz kell benyújtani:
– Írországban: a Felsőbíróság („High Court”).
34. cikk
Írországban a Fellebbviteli Bírósághoz („Court of Appeal”) lehet jogkérdésben fellebbezni (megjegyzendő azonban, hogy az ír
Alkotmány rendelkezései szerint a Legfelsőbb Bíróság („Supreme Court”) bírálja el a Felsőbíróság („High Court”) határozataival

szemben benyújtott fellebbezést, ha meggyőződik arról, hogy rendkívüli körülmények indokolják a Legfelsőbb Bírósághoz történő
közvetlen fellebbezést. A Legfelsőbb Bíróság bírálja el a Fellebbviteli Bíróság határozataival szemben benyújtott fellebbezést is,
ha meggyőződik arról, hogy megvalósulnak az Alkotmányban megállapított egyes feltételek.)
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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