EL
Αρχική σελίδα>Προσφυγή στη δικαιοσύνη>Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων>Νομική συνδρομή
Νομική συνδρομή
Λιθουανία

Εθνική νομοθεσία

(1016 Kb)

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Χώρα: Λιθουανία
Τομέας: Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»
Είδος αρμοδιότητας: Δικαστήρια αρμόδια για την εκδίκαση αίτησης
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Πόλη/Δήμος : Vilnius
Ταχυδρομικός κώδικας : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Χώρα: Λιθουανία
Τομέας: Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»
Είδος αρμοδιότητας: Εφετεία
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
Πόλη/Δήμος : Vilnius
Ταχυδρομικός κώδικας : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
μετάφρασης.

αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της

Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Το υπουργείο δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, με την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου οργάνου να παραλαμβάνει και να διαβιβάζει τις αιτήσεις
νομικής συνδρομής (ευεργετήματος πενίας), ασκεί την αρμοδιότητά του στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.
Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων
Όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (ταχυδρομείο, φαξ, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας).
Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας καθώς και τα έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαίωμα του αιτούντος
οφείλουν να μεταφράζονται στη λιθουανική γλώσσα ή στα αγγλικά όταν υποβάλλονται στην παραλαμβάνουσα αρχή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/07/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

