Litwa

Pomoc prawna - Litwa

Prawodawstwa krajowego
Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski
Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski
Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują
Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku
Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski
Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Państwo: Litwa
Instrument: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I
Typ kompetencji: Sądy egzekucyjne

Lietuvos apeliacinis teismas
Adres administracyjny : Gedimino pr. 40/1
Miejscowość : Vilnius
Kod pocztowy : LT-01503
Telefon : +370 (70) 663685
Faks : +370 (70) 663060
E-mail : apeliacinis@apeliacinis.lt

Państwo: Litwa
Instrument: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I
Typ kompetencji: Sądy apelacyjne

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Adres administracyjny : Gynėjųg. 6
Miejscowość : Vilnius
Kod pocztowy : LT-1109
Telefon : + 370 (5) 2610560
Faks : +370 (5) 2616813

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej
wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

. Strona w wybranej przez Ciebie

Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki:

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej pełni funkcję organu właściwego dla przekazywania oraz przyjmowania
wniosków na całym terytorium Republiki Litewskiej.
Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują
Dostępne są wszystkie środki (poczta, faks, środki komunikacji elektronicznej).
Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku
Informujemy, że przekazywane do wspomnianego organu wnioski o pomoc prawną, jak również dokumenty potwierdzające prawo
danej osoby do gwarantowanej przez państwo pomocy prawnej muszą być przetłumaczone na język litewski lub angielski.
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez
służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie
zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub
informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw
autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
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