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Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v
prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli
elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným
kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva
uverejnené do konca roku 2022.
Vykonávanie dôkazov
Severné Írsko
článok 2 – dožiadané súdy
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Spojené kráľovstvo
Príslušnosť súdu alebo tribunálu: Severné Írsko
Nástroj: Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov
Druh kompetencie: Dožiadané súdy
Royal Courts of Justice
Chichester Street
Mesto/Obec : Belfast
PSČ : BT1 3JF
0044 (0)28 90 72 59 25
0044 (0)28 90 23 51 86
článok 3 – ústredný orgán
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Spojené kráľovstvo
Príslušnosť súdu alebo tribunálu: Severné Írsko
Nástroj: Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov
Druh kompetencie: Ústredný úrad
The Master (Queen's Bench and Appeals)
High Court Chichester Street Belfast
Mesto/Obec : Belfast
PSČ : BT1 3JF
0044 (0)28 90 72 59 25
0044 (0)28 90 23 51 86
FrontOfHouseOfficeRCJ@courtsni.gov.uk
článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív
Angličtina a francúzština.
článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností
Dožiadania vo všetkých veciach (okrem recipročného výkonu príkazov týkajúcich sa výživného) prijímajú určené súdy len prostredníctvom poštovej zásielky.
Vo veciach, ktoré súvisia s recipročným výkonom príkazov týkajúcich sa výživného, v zmysle ustálených postupov je prijateľná poštová zásielka, fax alebo email.
článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Spojené kráľovstvo
Príslušnosť súdu alebo tribunálu: Severné Írsko
Nástroj: Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov
Druh kompetencie: Príslušný orgán
The Master (Queen's Bench and Appeals)
High Court Chichester Street Belfast
Mesto/Obec : Belfast
PSČ : BT1 3JF
0044 (0)28 90 72 59 25
0044 (0)28 90 23 51 86
FrontOfHouseOfficeRCJ@courtsni.gov.uk
článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2
Spojené kráľovstvo nemá v úmysle zachovať dvojstranné dohody s ďalšími členskými štátmi, pokiaľ ide o vykonávanie dôkazov medzi Spojeným
kráľovstvom a ďalšími členskými štátmi. Informovalo však členské štáty, s ktorými má uzavreté dvojstranné dohody, že chce, aby sa tieto dohody naďalej
uplatňovali medzi uvedenými členskými štátmi a zámorskými územiami Spojeného kráľovstva, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie.
Spojené kráľovstvo uzavrelo dvojstranné dohody s týmito krajinami (uvádza sa aj dátum uzavretia dohody):
Rakúsko 31. 3. 1931 Grécko 7. 2. 1936
Belgicko 21. 6. 1922 Taliansko 17. 12. 1930

Dánsko 29. 11. 1932

Holandsko 31. 5. 1932

Fínsko 11. 8. 1933 Portugalsko 9. 7. 1931
Francúzsko 2. 2. 1922 Španielsko 27. 6. 1929
Nemecko 20. 3. 1928 Švédsko 28. 8. 1930
Tieto dvojstranné dohody sa budú naďalej uplatňovať na týchto zámorských územiach Spojeného kráľovstva, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie:
Normanské ostrovy
Ostrov Man
Anguilla
Bermudy
Britské Panenské ostrovy
Kajmanie ostrovy
Falklandské ostrovy a závislé územia
Montserrat
Výsostné územia Akrotiri a Dhekelia (Cyprus)
Svätá Helena a závislé územia
Ostrovy Turks a Caicos
Posledná aktualizácia: 17/08/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

