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67 straipsnis (a)
Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:
Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)
Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)
Leofóros Athalássas 125
Dasoúpoli 1461, Nicosia
Cyprus
Asmenys ryšiams:
Yioulíka Hadjiprodromou
Teisininkės
Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius
Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija
Tel. (+357) 22805943
Faksas (+357) 22518328
E. paštas yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy
Troodía Dionysíou
Administracijos pareigūnė
Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius
Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija
Tel. (+357) 22805932
Faksas (+357) 22518328
E. paštas tdionysiou@mjpo.gov.cy
67 straipsnis (b)

Taikant 57 straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnio 2 dalį, be oficialių Kipro kalbų, t. y. graikų ir turkų, dokumentai taip pat priimami anglų
kalba.
67 straipsnis (c)
Dėl pažymėjimo, susijusio su teise bendrauti ir vaiko grąžinimu, pagal 45 straipsnio 2 dalį:
Taikant 57 straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnio 2 dalį, be oficialių Kipro kalbų, t. y. graikų ir turkų, dokumentai taip pat priimami anglų
kalba.
21 ir 29 straipsniai
Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami šiems teismams:
– Kipre:
a) Nikosijos ir Kirenijos šeimos teismas (Oikogeneiakó Dikastírio);
b) Limaoslio ir Pafoso šeimos teismas;
c) Larnakos ir Famagustos šeimos teismas.
33 straipsnis
Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti pateikiami šiems teismams:
– Kipre, Šeimos apeliacinis teismas (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).
34 straipsnis
Taikant 34 straipsnį, Kipre nėra mechanizmo, pagal kurį sprendimas dėl apeliacinio skundo galėtų būti užginčytas trečiosios
instancijos teisme.
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į
kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija
neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis.
Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
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