Szlovákia

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Szlovákia
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67. cikk (a)
Az 53. cikk értelmében kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:
A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Župné námestie 13
813 11 Pozsony (55. cikk c) pont)
Telefon:
Fax:

+421 2 888 91 111

+421 2 888 91 605

Honlap: http://www.justice.gov.sk/
A gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a
mládeže)
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Pozsony (55. cikk a), b), d) és e) pont, és 56. cikk)
Telefon: +421 2 20 46 32 08
+421 2 20 46 32 48
Fax: +421 2 20 46 32 58
E-mail: cipc@cipc.gov.sk
info@cipc.gov.sk
Honlap: http://www.cipc.sk
67. cikk (b)
Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal való kapcsolattartás céljából elfogadott nyelvek:
az 55. cikk c) pontja alkalmazásában: szlovák, angol, francia
az 55. cikk d) pont alkalmazásában: szlovák, angol, cseh
az 55. cikk a), b) és e) pont alkalmazásában: szlovák, angol, francia, cseh és német

67. cikk (c)
A láthatási jogokkal kapcsolatos és a gyermek visszavitelével kapcsolatos igazolás céljából – 45. cikk (2) bekezdés: szlovák
21. és 29. cikk
A 21. cikk szerinti kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:
a) válás, élettársi közösség felbontása és házasság érvénytelenítése tárgyában hozott ítélet elismerése iránti kérelmet a pozsonyi
megyei bírósághoz (Krajský súd v Bratislave);
b) a szülői felelősség tárgyában hozott ítélet elismerése iránti kérelmet a járási bírósághoz (Okresný súd), ha a gyermek
tartózkodási helye a Szlovák Köztársaságban van, vagy a pozsonyi I. járási bírósághoz (Okresný súd Bratislava I), ha a gyermek
tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén kívül van.
A 29. cikk szerinti kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:
a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet a gyermek tartózkodási helye szerinti járási bírósághoz (Okresný súd), vagy a
pozsonyi I. járási bírósághoz (Okresný súd Bratislava I), ha a gyermek tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén kívül
van.
33. cikk
A 33. cikk szerinti jogorvoslati kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:
– a fellebbezést a járási bírósághoz.
34. cikk
A 34. cikk értelmében előterjeszthető jogorvoslati kérelem:
– felülvizsgálati kérelem.
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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