Malta

Įrodymų rinkimas - Malta

2 straipsnis. Prašomieji teismai
3 straipsnis. Centrinė įstaiga
5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas
6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus
17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų
rinkimo priėmimą
21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus
2 straipsnis. Prašomieji teismai
Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Šalis: Malta
Priemonė: Įrodymų rinkimas
Kompetencijos rūšis: Prašomieji teismai

Remiantis jūsų pateikta informacija rastas daugiau nei vienas teismas ar institucija, turintys su šia teisine priemone susijusią
kompetenciją. Jų sąrašas:

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 straipsnis. Centrinė įstaiga
Generalinė prokuratūra, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valeta. VLT1190.
Tel. (00356) 25 68 31 62
Faks. (00356) 21237281.
5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas
Oficialioji kalba – anglų.
6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus
Teismai gali gauti prašymus faksu ir e. paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų
rinkimo priėmimą
Generalinė prokuratūra, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valeta. VLT1190.
Tel. 00356 2568 3162
Faks. 00356 2123 7281.
21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus
Susitarimas – nėra.
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į
kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija
neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis.
Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Paskutinis naujinimas: 31/08/2017

