RSS | Paskutiniai naujiniai | Registruotis arba Prisijungti

LT
Išplėstinė paieška

Meniu
Paveldėjimas
Skyrybos ir gyvenimas skyrium
Santuokos ir registruotos partnerystės turtiniai klausimai
Tėvų pareigos: vaiko globa ir bendravimo teisės
Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais
Tėvų vykdomas vaikų grobimas
Šeimos išlaikymas
Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje
Europos mokėjimo įsakymas
Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai
Ieškiniai dėl nedidelių sumų
Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči
Nemokumas, bankrotas
Turto apsaugos priemonės teikiant reikalavimus ES šalyse
Civilinės bylos
Baudžiamosios bylos
Varžytynės
Vaizdo konferencijos
Tarpininkavimas
Teisinė pagalba
Elektroninės formos
Kur ir kaip
ES ir nacionalinės teisės sistemos
Europos teisminis atlasas civilinėse bylose
Atsakovai (baudžiamosios bylos)
Nusikaltimų aukos
Pagrindinės teisės
Viešieji dokumentai
Nepilnamečių teisės teismo procesuose
Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais
ES teisė
COVID-19 pandemijos poveikis teisingumo srityje
Nacionalinės teisės aktai
Tarptautinė teisė
Oficialių pranešimų skelbimas
Vartotojų teisės duomenų bazė
Aiškinamieji žodynai ir vertimai
ES teismų praktika
Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)
Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) paieškos sistema
Judėjimo laisvė ir kitos Sąjungos piliečių teisės
Nacionalinė teismų praktika
Tarptautinė teismų praktika
Įmonių registrai. ES įmonių paieška
ES šalių įmonių registrai
Žemės registrai (ES lygmuo)
ES šalių žemės registrai
Bankroto ir nemokumo registrai
Bankroto ir nemokumo registrai. Nemokių įmonių paieška ES

Teisinių profesijų rūšys
Advokatai
Notarai
Teismo vertėjai raštu ir žodžiu
Eksperto paieška
Teismo ekspertai
Tarpininkai
Teisininkų mokymas
Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose
Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose
Eurojust
Europos teisės institutas
EuroPris
Teismų praktika
Bylos aprašymas
Nacionalinis numeris:
Valstybė narė:
Bendrinis pavadinimas:
Sprendimo rūšis:
Sprendimo data:
Teismas:
Tema:
Ieškovas:
Atsakovas:
Raktažodžiai:
Direktyvos straipsniai
Įžanginė pastaba
Faktai
Teisės klausimas
Sprendimas
Susijusios bylos
Rezultatų nėra
Teisinė literatūra
Rezultatų nėra
Rezultatas

Paveldėjimas
Skyrybos ir gyvenimas skyrium
Santuokos ir registruotos partnerystės turtiniai klausimai
Tėvų pareigos: vaiko globa ir bendravimo teisės
Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais
Tėvų vykdomas vaikų grobimas
Šeimos išlaikymas
Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje
Europos mokėjimo įsakymas
Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai
Ieškiniai dėl nedidelių sumų
Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči
Nemokumas, bankrotas
Turto apsaugos priemonės teikiant reikalavimus ES šalyse
Civilinės bylos
Baudžiamosios bylos
Varžytynės
Vaizdo konferencijos
Tarpininkavimas
Teisinė pagalba
Elektroninės formos
Kur ir kaip
ES ir nacionalinės teisės sistemos
Europos teisminis atlasas civilinėse bylose
Atsakovai (baudžiamosios bylos)
Nusikaltimų aukos
Pagrindinės teisės

Viešieji dokumentai
Nepilnamečių teisės teismo procesuose
Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais
ES teisė
COVID-19 pandemijos poveikis teisingumo srityje
Nacionalinės teisės aktai
Tarptautinė teisė
Oficialių pranešimų skelbimas
Vartotojų teisės duomenų bazė
Aiškinamieji žodynai ir vertimai
ES teismų praktika
Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)
Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) paieškos sistema
Judėjimo laisvė ir kitos Sąjungos piliečių teisės
Nacionalinė teismų praktika
Tarptautinė teismų praktika
Įmonių registrai. ES įmonių paieška
ES šalių įmonių registrai
Žemės registrai (ES lygmuo)
ES šalių žemės registrai
Bankroto ir nemokumo registrai
Bankroto ir nemokumo registrai. Nemokių įmonių paieška ES
Teisinių profesijų rūšys
Advokatai
Notarai
Teismo vertėjai raštu ir žodžiu
Eksperto paieška
Teismo ekspertai
Tarpininkai
Teisininkų mokymas
Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose
Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose
Eurojust
Europos teisės institutas
EuroPris
Praneškite apie techninę ir (arba) turinio problemą arba pateikite atsiliepimų apie šį puslapį
Slapukai
Teisinis pranešimas
Pranešimas apie pasirengimą „Brexit’ui“
Kontaktai
Svetainės struktūra
12.0.6 (12.0.6)

