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Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid
Artikel 67 (a)
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:
de directeur
departement Socialezekerheidsnormen
ministerie van Gezinsbeleid en maatschappelijke Solidariteit
Bugeja Institute
St Joseph High Road
Sta Venera — Malta
Tel.: +356 21 441311/ 21480130
Fax: +356 21 490468
Artikel 67 (b)
De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Maltees, Engels.
Artikel 67 (c)
Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht met een kind aanvaarde talen — artikel 45, lid 2: Maltees, Engels.
Artikelen 21 en 29
De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden bij de volgende rechtbanken ingediend:
in Malta, de burgerlijke rechtbank (familierechtbank) en in Gozo, het hof van magistraten (Gozo) (familierechtbank) (als hogere rechter).
Artikel 33
De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen worden ingediend bij de volgende rechtbanken:
— in Malta en Gozo, het Qorti tal-Appell [hof van beroep] volgens de procedure voor hoger beroep die is vastgesteld in het wetboek van organisatie en
burgerlijke rechtsvordering — hfdst. 12.
Artikel 34
De in artikel 34 bedoelde rechtsmiddelen: bestaan niet in het nationale recht.
Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.
Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.
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