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Brüsszel IIa. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások
Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat
az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022
végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns
információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.
Brüsszel IIa. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások
Észak-Írország
67. cikk (a)
Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóság neve, címe és a kapcsolattartás módja:
Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA
Northern Ireland
E-mail: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk
67. cikk (b)
Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal való kapcsolattartás céljából elfogadott nyelvek: az angol és a francia.
67. cikk (c)
A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó, a 45. cikk (2) bekezdése szerinti igazolás elfogadott nyelvei: az angol és a francia.
21. és 29. cikk
A 21. és a 29. cikkben említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:
– Észak-Írországban: a High Court of Justice
33. cikk
A 33. cikkben előírt jogorvoslatot a következő bíróságokhoz kell benyújtani:
– Észak-Írországban: a High Court of Justice
34. cikk
A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:
– Észak-Írországban: a Northern Ireland Court of Appeal (észak-írországi fellebbviteli bíróság)
Ez a webhely az Európa Önökért portál része.
Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Utolsó frissítés: 08/09/2021
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.

