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Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Litauen
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Artikel 67 (c)
Artikel 21 og 29
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 67 (a)
Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:
Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 30/1
LT - 01104 Vilnius
Tlf:

+370 5 2662933

Fax:

+370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour
A. Vivulskio str., 11
LT - 03610 Vilnius
Tlf:

+370 5 266 42 01

Fax:

+370 5 260 38 13

Artikel 67 (b)
Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:
litauisk, engelsk.
Artikel 67 (c)
Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: litauisk.
Artikel 21 og 29
Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:
- i Litauen Lietuvos apeliacinis teismas (appelret).
Artikel 33
Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:
- i Litauen Lietuvos apeliacinis teismas (appelret).
Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:
- i Litauen ved en kassationsappel til Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [appel vedrørende et retligt spørgsmål til højesteret].
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