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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: Λεττονία
Τομέας: Νομική συνδρομή
Είδος αρμοδιότητας: Αρχές παραλαβής
Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
Πόλη/Δήμος : Riga
Ταχυδρομικός κώδικας : LV-1050
+371 67514208; Free phone line: +371 80001801
+371 67514209
jpa@jpa.gov.lv
http://www.jpa.gov.lv
Χώρα: Λεττονία
Τομέας: Νομική συνδρομή
Είδος αρμοδιότητας: Αρχές διαβίβασης
Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
Πόλη/Δήμος : Riga
Ταχυδρομικός κώδικας : LV-1050
+371 67514208; Free phone line: +371 80001801
+371 67514209
jpa@jpa.gov.lv
http://www.jpa.gov.lv
Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία
Γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας της παραλαμβάνουσας και διαβιβάζουσας αρχής – Αρχή Νομικής Συνδρομής– είναι η Δημοκρατία της Λετονίας.
Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων
Οι αιτήσεις για χορήγηση νομικής συνδρομής μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή να κατατίθενται ιδιοχείρως στην Αρχή Νομικής Συνδρομής.
Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης
Το έντυπο αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί στη λετονική γλώσσα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2019
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.

