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În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de
încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza
unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra
informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.
Obţinerea de probe
Gibraltar
Articolul 2 – Instanţe solicitate
Curtea solicitată în materie de obținere de probe este:
Supreme Court of Gibraltar (Curtea Supremă din Gibraltar)
277 Main Street
Gibraltar
Tel: +350 200 75608
Articolul 3 – Organismul central
Toate comunicările oficiale ar trebui adresate:
HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Telefon: + 350 78882
Fax: + 350 79891
Și trimise ulterior prin intermediul:
The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44 20 7008 3629 sau + 44 20 7008 8259
Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor
engleza și franceza.
Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări
Cererile trebuie să fie transmise prin poștă, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și al Commonwealth-ului ( Foreign and Commonwealth Office) de
la Londra, urmând procedura detaliată în informațiile deja furnizate.
Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare
Toate comunicările oficiale ar trebui adresate:
HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Telefon: + 350 78882
Fax: + 350 79891
Și trimise ulterior prin intermediul:
The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44 20 7008 3629 sau + 44 20 7008 8259
Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)
Regatul Unit nu intenționează să mențină niciun acord bilateral cu alte state membre pentru obținerea de probe între Regatul Unit și celelalte state membre.
Cu toate acestea, Regatul Unit a informat statele membre cu care are acorduri bilaterale că dorește ca aceste acorduri să se aplice în continuare în cazurile
dintre acele state membre și teritoriile britanice de peste mări care nu fac parte din Uniunea Europeană.
Țările cu care Regatul Unit a încheiat acorduri bilaterale și data acestor acorduri sunt următoarele:
Austria 31/3/31 Grecia 07/2/36
Belgia 21/6/22 Italia 17/12/30
Danemarca 29/11/32 Țările de Jos 31/5/32
Finlanda 11/8/33 Portugalia 9/7/31

Franța 02/2/22 Spania 27/6/29
Germania 20/3/28 Suedia 28/8/30
Teritoriile Regatului Unit de peste mări din afara Uniunii Europene cărora li se vor aplica în continuare aceste acorduri bilaterale sunt:
Insulele anglo-normande
Insula Man
Anguilla
Bermuda
Insulele Virgine Britanice
Insulele Cayman
Insulele Falkland și teritoriile anexe
Montserrat
Zone de suveranitate ale Akrotiri & Dhekelia (Cipru)
Insula Sf Elena și teritoriile anexe
Insulele Turks și Caicos
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