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Tagállami ítélkezési gyakorlat
Litvánia
Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat
A határozatok felépítése / Címek
A keresési eredmények a következő formában jelennek meg:
Sorszám Bíróság

Év

Ügytípus

Ügyszám

Polgári, büntető
vagy
közigazgatási

Bíró

Határozathozatal
dátuma

Vezetéknév,
utónév és
kódszám

Az ügy
tárgyalásának
eredménye
DOC formátumú
határozatra
mutató
hivatkozás

Formátum
Az ítélkezési gyakorlat a következő formátumban érhető el:
*.doc
Érintett bíróságok
Az adatbázisban az alábbi bíróságok határozatai találhatók meg:
Legfelsőbb Bíróság (Aukščiausiasis Teismas)
Fellebbviteli Bíróság (Apeliacinis teismas)
Vilniusi Körzeti Bíróság (Vilniaus apygardos teismas)
Kaunasi Körzeti Bíróság (Kauno apygardos teismas)
Klaipedai Körzeti Bíróság (Klaipėdos apygardos teismas)
Panevezysi Körzeti Bíróság (Panevėžio apygardos teismas)
Siauliai Körzeti Bíróság (Šiaulių apygardos teismas)
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Vyriausiasis administracinis teismas)
Vilniusi Regionális Közigazgatási Bíróság (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
Kaunasi Regionális Közigazgatási Bíróság (Kauno apygardos administracinis teismas)
Klaipedai Regionális Közigazgatási Bíróság (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
Siauliai Regionális Közigazgatási Bíróság (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
Panevezysi Regionális Közigazgatási Bíróság (Panevėžio apygardos administracinis teismas).
További eljárások
Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Nyújt-e arról tájékoztatást, hogy
milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre?

Nem

Nem

az ügy még folyamatban van-e?

Nem

Nem

a jogorvoslati kérelem milyen eredménnyel járt?

Nem

Nem

a határozat visszavonható-e?

Nem

Nem

sor kerül-e további eljárásokra
más hazai bíróságok (pl. az Alkotmánybíróság)
az Európai Bíróság
az Emberi Jogok Európai Bírósága
előtt?

Nem

Nem

Közzétételi szabályok
A bírósági határozatok közzétételére a Bírósági Tanács 2005. évi 13P-378
(148 Kb)
. sz. rendelkezése alapján kerül sor.
A határozat teljes szövegét közzéteszik, a felek azonosítására alkalmas valamennyi adat törlését követően.
Utolsó frissítés: 18/02/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

