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67. cikk (a)
Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:
The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority (a szociális ellátás színvonaláért felelős hatóság főigazgatója)
Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity (Családügyi, Gyermekjogi és Szociális Szolidaritási Minisztérium)
Social Care Standards Authority (a szociális ellátás színvonaláért felelős hatóság)
469 Bugeja Institute
St Joseph High Road
Sta Venera SVR 1012
MÁLTA
Telefon: +356 25494000
Fax: +356 25494355
E-mail: feedback-scsa@gov.mt
Honlap: https://scsa.gov.mt/
67. cikk (b)
A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei: máltai, angol.
67. cikk (c)
A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: máltai, angol.
21. és 29. cikk
A 21. és a 29. cikkben említett kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:
Máltán a Polgári Bíróság (Családjogi Kollégium), Gozón a gozói magisztrátusi bíróság (Családjogi Kollégium) (felsőbírósági hatáskörében)
33. cikk
A 34. cikkben említett fellebbezések az alább felsorolt bíróságokhoz nyújthatók be:
– Máltán és Gozón a Qorti tal-Appell (fellebbviteli bíróság) a polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyvben a fellebbezésekre meghatározott eljárásban –
12. fejezet.
34. cikk
A 34. cikkben említett fellebbezéseket kizárólag az alábbi bíróságokhoz lehet benyújtani: erre vonatkozó rendelkezést a nemzeti jog nem tartalmaz.
Ez a webhely az Európa Önökért portál része.
Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Utolsó frissítés: 25/06/2021
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.

