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Malta
Esta secção dálhe uma visão geral do registo predial de Malta.
Qual é o conteúdo do registo predial?
O registo electrónico da Conservatória de Registo Predial de Malta só é acessível aos funcionários e membros do Registo Predial de mais dois serviços
governamentais, que têm apenas direito de leitura.
A informação contida no registo ainda não abrange todas as ilhas maltesas e ainda se encontra em fase de compilação, prevendose a possibilidade de, no
futuro, vir a ser disponibilizada em linha. Contudo, os clientes podem solicitar a pesquisa dos registos através do preenchimento do formulário para esse
efeito. As perguntas de carácter geral também podem ser endereçadas ao Director do Registo Predial de Malta, para a seguinte morada: Casa Bolino, 116
West Street, Valletta VLT 1535.
Poderá também telefonar para o número +35621239777 ou enviar um email para: land.registry@gov.mt
O acesso ao registo predial maltês é gratuito?
O acesso aos serviços de registo predial é gratuito. Cada pesquisa custa 4,66 euros.
Como pesquisar no registo predial maltês
Os clientes podem solicitar a pesquisa dos registos através do preenchimento do formulário para esse efeito.
Arquivos do registo predial maltês
O registo predial foi criado em conformidade com a Lei do Registo Predial, Capítulo 296 das Leis de Malta, em 1982.
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