RO
Prima pagină>Introducerea unei acțiuni în justiție>Atlas Judiciar European în materie civilă>Asistenţă juridică
Asistenţă juridică
Lituania

Legislația națională

(1016 Kb)

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente
Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Ţara: Lituania
Instrument: Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I
Tipul de competență: Instanțe competente
Deocamdată nu sunt disponibile informații. Țara care le va furniza, Lituania, lucrează în prezent la elaborarea lor.
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Localitate : Vilnius
Cod poștal : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Ţara: Lituania
Instrument: Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I
Tipul de competență: Curți de apel
Deocamdată nu sunt disponibile informații. Țara care le va furniza, Lituania, lucrează în prezent la elaborarea lor.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
Localitate : Vilnius
Cod poștal : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora
Serviciul de asistență juridică garantată de stat, în calitate de autoritate competentă de primire și de transmitere, își exercită competența pe tot teritoriul
Republicii Lituania.
Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea
Toate metodele sunt autorizate (poștă, fax, mijloace electronice de comunicare).
Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii
Cererile de asistență judiciară și documentele care atestă dreptul unei persoane de a primi asistență judiciară garantată de stat, care urmează să fie depuse
la instituția destinatară, trebuie să fie traduse în limba lituaniană sau în limba engleză.
Ultima actualizare: 23/07/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

