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Obbligi ta' manteniment
Malta
Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet
Il-qorti li għandha kompetenza li tittratta l-applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) hija l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja).
Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:
Indirizz:
Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja
Qrati tal-Ġustizzja
Strait Street
Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2420
Faks: + 356 2590 2895
Il-qorti li għandha kompetenza li titratta appelli kontra deċiżjonijiet fuq tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 32(2) hija l-Qorti tal-Appell. Dawn li ġejjin huma ddettalji ta’ kuntatt:
Indirizz:
Qorti ta' l-Appell
Qrati tal-Ġustizzja
Triq ir-Repubblika
Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2269
Faks: + 356 2590 2895
Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju
Ladarba deċiżjoni dwar appell tingħata mill-Qorti tal-Appell m’hemm l-ebda forma oħra ta’ rikors disponibbli f’Malta.
Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni
l-proċedura ta’ reviżjoni għall-fini tal-Artikolu 19 hija stabbilita fl-Artikolu 7 tal-Ordni Internazzjonali tal-Obbligu tal-Manteniment, 2011 (Avviż Legali 452/11)
dwar ‘Appell għal deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-dikjarazzjoni’. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni f’dan ir-rigward hija l-Qorti tal-Appell u dawn huma d-dettalji
tal-kuntatt tagħha:
Indirizz:
Qorti tal-Appell
Qrati tal-Ġustizzja
Triq ir-Repubblika
Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2269
Faks: + 356 2590 2895
Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali
L-Awtorità Ċentrali huwa d-Direttur għall-Istandards tas-Sigurtà Soċjali. Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:
Indirizz:
Ministry for the Family
469 Bugeia Institute,
St Joseph High Road
St Venera SVR 1012
Malta
Tel: + 356 2278 8000
Faks: + 356 2278 8360
E-mail: welfare.standards@gov.mt
Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi
Mhux applikabbli
Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni
L-awtoritajiet li huma kompetenti fi kwistjonijiet ta' eżekuzzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament huma l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Dawn li
ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:
Indirizz:
Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja
Qrati tal-Ġustizzja
Strait Street
Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895
Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti
L-Ingliż
Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra
Il-Malti jew l-Ingliż
L-aħħar aġġornament: 05/10/2016
Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil
imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew
kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż
legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl talħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

