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Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Ţările de Jos
Articolul 67 (a)
Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:
Departmentul Afaceri juridice și internaționale al direcției
Politica juridică pentru tineret din cadrul Ministerului Justiției
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefon: (070) 370 79 11
Articolul 67 (b)
Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): neerlandeza, engleza, germana, franceza.
Articolul 67 (c)
Pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): neerlandeza, engleza, germana.
Articolele 21 și 29
Cererile menționate la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:
- în Țările de Jos: voorzieningenrechter van de rechtbank.
Articolul 33
Cererile menționate la articolul 33 se depun la următoarele instanțe:
- în Țările de Jos: de rechtbank.
Articolul 34
Împotriva hotărârii pronunțate cu privire la calea de atac menționată la articolul 34 pot fi introduse numai următoarele căi de atac:
- în Țările de Jos: recurs în casație (beroep in cassatie) la Curtea Supremă (Hoge Raad).
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