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No domínio da justiça civil, os processos e procedimentos pendentes que
tiverem tido início antes do final do período de transição continuarão a ser
regidos pelo direito da UE. O Portal da Justiça, com base num acordo mútuo
com o Reino Unido, manterá as informações relacionadas com este país até
ao final de 2022.
Įrodymų rinkimas
Escócia
2 straipsnis. Prašomieji teismai
Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas
3 straipsnis. Centrinė įstaiga
Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St. Andrew's House (GW15)
Edinburgh EH1 3DG
Tel. +44 131 244 0460
Faksas +44 131 244 4848
E. paštas Angela.Lindsay@gov.scot
5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas
Anglų kalba.
6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus
Prašymai priimami paštu, faksu arba e. paštu.
17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą
Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St. Andrew's House
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
Tel. +44 131 244 0460
Faksas +44 131 244 4848
E. paštas Angela.Lindsay@gov.scot
21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus
Jungtinė Karalystė neketina taikyti dvišalių susitarimų dėl įrodymų rinkimo su kitomis valstybėmis narėmis. Tačiau Jungtinė Karalystė informavo valstybes
nares, su kuriomis yra sudariusi dvišalius susitarimus, jog ji norėtų, kad šie susitarimai būtų toliau taikomi santykiams tarp šių valstybių narių ir Europos
Sąjungai nepriklausančių Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijų.
Valstybės, su kuriomis Jungtinė Karalystė yra sudariusi dvišalius susitarimus, ir šių susitarimų sudarymo data:
Austrija 31/03/31
Graikija 07/02/36
Belgija 21/06/22
Italija 17/12/30
Danija 29/11/32
Nyderlandai 31/05/32
Suomija 11/08/33
Portugalija 09/07/31
Prancūzija 02/02/22 Ispanija 27/06/29
Vokietija 20/03/28
Švedija 28/08/30
Europos Sąjungai nepriklausančios Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijos, kurių atžvilgiu toliau bus taikomi dvišaliai susitarimai:
Normandijos Salos
Meno Sala
Angilija
Bermuda
Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
Kaimanų Salos
Folklando salos ir priklausomos teritorijos
Montseratas
Akrotirio ir Dekelijos suverenios bazių teritorijos (Kipras)
Šv. Elenos Sala ir priklausomos teritorijos
Terkso ir Kaikoso Salos
Paskutinis naujinimas: 13/03/2021
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“.

