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Αρχική σελίδα>Προσφυγή στη δικαιοσύνη>Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων>Νομική συνδρομή
Νομική συνδρομή
Μάλτα

Η οδηγία έχει ενσωματωθεί μέσω κανονιστικής πράξης (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili

(48 Kb)

).

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Χώρα: Μάλτα
Τομέας: Νομική συνδρομή
Είδος αρμοδιότητας: Αρχές παραλαβής
Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:
Advocate for Legal Aid - Courts of Justice
Advocate for Legal Aid - Family Court Building
Legal Aid Malta
Χώρα: Μάλτα
Τομέας: Νομική συνδρομή
Είδος αρμοδιότητας: Αρχές διαβίβασης
Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:
Advocate for Legal Aid - Courts of Justice
Advocate for Legal Aid - Family Court Building
Legal Aid Malta
Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία
Η δικαιοδοσία του καλύπτει τόσο τη νήσο της Μάλτας όσο και τη νήσο Gozo.
Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων
Οι ανακοινώσεις μπορούν να αποστέλλονται:
- μέσω φαξ (αριθ. φαξ 00356 25902859) ή
- ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili
Il-Qorti,
Triq ir-Repubblika,
Il-Belt Valletta,
Malta
Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης
Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι η μαλτεζική και η αγγλική γλώσσα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

