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Bizonyításfelvétel
2. cikk – Megkeresett bíróságok
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Málta
Jogterület: Bizonyításfelvétel
Illetékes szerv típusa: Megkeresett bíróság
Az Ön által megadott információk alapján elvégzett keresés több olyan bíróságot/hatóságot is talált, mely illetékes az adott európai uniós jogi eszköz
vonatkozásában. Lásd az alábbiakban a találatok listáját:
Civil Court (Family Section)
Court of Magistrates (Gozo)
Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction)
Court of Magistrates (Malta)
First Hall of the Civil Court
3. cikk – Központi szerv
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
A Legfőbb Ügyész Hivatala, Mainguard Building, St George’s Square, Valletta, VLT1190.
Tel.:
(+356) 2568 3105
Fax: (+356) 2123 7281
5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek
Hivatalos nyelv: Angol
6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai
A kérelmeket faxon és emailben lehet benyújtani a bíróságokhoz.
17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
A Legfőbb Ügyész Hivatala, Mainguard Building, St George’s Square, Valletta, VLT1190.
Tel.: (+356) 2568 3162
Fax: (+356) 2123 7281
21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
Megállapodás: nincs.
Utolsó frissítés: 06/10/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

