Litva

Právna pomoc - Litva

Vnútroštátne právne predpisy
článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov
článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc
článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti
článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti
článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Litva
Nástroj: Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I
Druh kompetencie: Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie

Lietuvos apeliacinis teismas
Administratívna adresa : Gedimino pr. 40/1
Mesto/Obec : Vilnius
PSČ : LT-01503
Telefón : +370 (70) 663685
Fax : +370 (70) 663060
E-mail : apeliacinis@apeliacinis.lt

Štát: Litva
Nástroj: Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I
Druh kompetencie: Odvolacie súdy

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Administratívna adresa : Gynėjųg. 6
Mesto/Obec : Vilnius
PSČ : LT-1109
Telefón : + 370 (5) 2610560
Fax : +370 (5) 2616813

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku
verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov:

bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej
.

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky ako inštitúcia kompetentná pre podávanie a prijímanie žiadostí disponuje touto
kompetenciou na celom území Litovskej republiky.
článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti
K dispozícii sú všetky prostriedky (pošta, fax, prostriedky elektronickej komunikácie).
článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti
Vyhlasujeme, že žiadosti o právnu pomoc a dokumenty dokazujúce osobný právny nárok na štátom garantovanú právnu pomoc,
predkladané prijímajúcim inštitúciám, musia byť vyhotovené v litovskom alebo v anglickom jazyku.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 19/07/2018

