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Articolul 67 (a)
Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:
Bundesamt für Justiz
Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103
53113 Bonn
Telefon: +49 228 410 5212
Fax:
+49 228 410 5401
E-Mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de
Articolul 67 (b)
Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 52 alineatul (2): germana și engleza.
Articolul 67 (c)
Pentru certificatul privind dreptul de vizită sau cel de înapoiere a copilului - articolul 45 alineatul (2): germana.
Articolele 21 și 29
Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:
- în Germania:
în Kammergerichts (Berlin), la Familiengericht, Pankow/Weißensee.
în Oberlandesgerichte Braunschweig, Celle and Oldenburg, la Familiengericht Celle.
în celelalte Oberlandesgerichte, la Familiengericht de la sediul Oberlandesgericht vizat.
Articolul 33
Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce:
- în Germania: la Tribunalul Regional Superior (Oberlandesgericht).
Articolul 34
Hotărârile pronunțate în urma soluționării recursului, prevăzute la articolul 34, pot face obiectul:
-

în Germania: al unui recurs (Rechtsbeschwerde).
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