Malta

Rättshjälp - Malta

Direktivet har införlivats genom ett rättsligt meddelande (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili)
Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter
Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar
Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar
Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan
Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter
Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Land: Malta
Instrument: Rättshjälp
Typ av roll: Mottagande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

Advocate for Legal Aid - Courts of Justice
Advocate for Legal Aid - Family Court Building
Legal Aid Malta

Land: Malta
Instrument: Rättshjälp
Typ av roll: Översändande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

Advocate for Legal Aid - Courts of Justice
Advocate for Legal Aid - Family Court Building
Legal Aid Malta

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar
Behörigheten omfattar både Malta och Gozo.
Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar
All korrespondens kan skickas till följande adress:

- Fax (356) 259 028 59 eller
- Post till
Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili
Il-Qorti,
Triq ir-Repubblika,
Il-Belt Valletta,
Malta
Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan
De språk som kan användas för att fylla i ansökan är maltesiska och engelska .
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt
att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska
kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för
den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Senaste uppdatering: 23/07/2018

