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Direktiva je bila prenesena s pravnim obvestilom (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili

(48 Kb)

).

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov
Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Država: Malta
Pravni akt: Pravna pomoč
Vrsta pristojnosti: Organi prejemniki
Na podlagi vaših informacij je bilo najdenih je bilo več sodišč/organov, pristojnih za ta pravni akt. Seznam organov/sodišč:
Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
Advocate for Legal Aid - Family Court Malta
Država: Malta
Pravni akt: Pravna pomoč
Vrsta pristojnosti: Organi pošiljatelji
Na podlagi vaših informacij je bilo najdenih je bilo več sodišč/organov, pristojnih za ta pravni akt. Seznam organov/sodišč:
Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
Advocate for Legal Aid - Family Court Malta
Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov
Geografsko območje pristojnosti zajema tako otok Malta kot otok Gozo.
Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog
Komuniciranje lahko poteka:
- po telefaksu (št. telefaksa 00356 25 90 28 59) ali
- po pošti na naslov:
Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili
Il-Qorti,
Triq ir-Repubblika,
Il-Belt Valletta,
Malta
Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog
Jezika, ki se lahko uporabita za izpolnjevanje vlog, sta malteščina in angleščina.
Zadnja posodobitev: 23/07/2018
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.

