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Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност
Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност
Малта
Член 67 (а)
Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:
Директор (The Director)
Department for Social Welfare Standards
Ministry for the Family and Social Solidarity
Bugeja Institute
St Joseph High Road
Sta Venera — Malta
Телефон: +356 21 441311/ 21480130
Факс: +356 21 490468
Член 67 (б)
Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: малтийски език, английски език.
Член 67 (в)
За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: малтийски език, английски език.
Членове 21 и 29
Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:
В Малта — Граждански съд по семейни дела (Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja), и в Гозо — Съд на магистратите в Гозо (семейни дела) (висшестояща
компетентност).
Член 33
Жалбите по член 33 се внасят в съдилищата, изброени по-долу:
— в Малта и Гозо — Qorti tal-Appell (Апелативен съд) съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство
и гражданския процес — глава 12.
Член 34
Жалбите по член 34 могат да бъдат подавани само: не е предвидено в националното законодателство.
Последна актуализация: 05/05/2017
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт
предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

