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Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder
Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Land: Litauen
Instrument: Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen
Kompetencetype: Domstole til ansøgning
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
By/Kommune : Vilnius
Postnr. : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Land: Litauen
Instrument: Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen
Kompetencetype: Domstole til appel
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
By/Kommune : Vilnius
Postnr. : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence
Den originale sprogudgave af denne side
oversættere.

er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores

Følgende sprog er allerede oversat.
Republikken Litauens Justitsministerium har i sin egenskab af fremsendende og modtagende myndighed kompetence for hele Republikken Litauen.
Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger
Enhver måde er mulig (post, fax, elektroniske kommunikationsmidler).
Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen
Det fremhæves, at ansøgninger om retshjælp samt dokumenter, der attesterer en persons ret til at modtage statsgaranteret retshjælp, som forelægges den
modtagende myndighed, skal oversættes til litauisk eller engelsk.
Sidste opdatering: 19/07/2018
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

