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Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů
Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Země: Litva
Nástroj: Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I
Druh pravomoci: Soudy rozhodující o návrzích
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Město/Obec : Vilnius
Poštovní směrovací číslo : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Země: Litva
Nástroj: Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I
Druh pravomoci: Odvolací soudy
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
Město/Obec : Vilnius
Poštovní směrovací číslo : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů
Upozorňujeme, že výchozí
zatím pracujeme.

verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje,

K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky má veškeré pravomoce k přijímání a zasílání žádostí o právní pomoc na celém území Litevské republiky.
Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti
K dispozici jsou všechny komunikační prostředky (pošta, fax, elektronický způsob komunikace).
Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány
Upozorňujeme, že žádosti o právní pomoc předkládané přijímajícímu orgánu spolu s doklady prokazujícími právní nárok příslušné osoby, musí být přeloženy
do litevského nebo anglického jazyka.
Poslední aktualizace: 19/07/2018
Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny,
které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli
odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států
odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

