HR
Početna stranica>Zakonodavstvo i sudska praksa>Nacionalna sudska praksa
Nacionalna sodna praksa
Litva
Sodna praksa na spletni strani
Predstavitev odločb / Naslovi
Po zaključenem iskanju so rezultati predstavljeni na sledeč način:
Št.

Sodišče

Leto

Vrsta zadeve

Številka zadeve Sodnik

Civilna, kazenska
ali upravna

Datum odločbe Rezultat obravnave

Ime, priimek in
oznaka

Povezava do
odločbe v DOC
formatu

Formati
Sodna praksa je na voljo v obliki:
*.doc
Zadevna sodišča
V zbirki podatkov so naslednja sodišča:
vrhovno sodišče (Aukščiausiasis Teismas);
prizivno sodišče (Apeliacinis teismas);
Okrožno sodišče Vilnius (Vilniaus apygardos teismas);
Okrožno sodišče Kaunas (Kauno apygardos teismas);
Okrožno sodišče Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas);
Okrožno sodišče Panevezys (Panevėžio apygardos teismas);
Okrožno sodišč Siauliai (Šiaulių apygardos teismas);
vrhovno upravno sodišče (Vyriausiasis administracinis teismas);
Regionalno sodišče Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas);
10. Regionalno upravno sodišče Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas);
11. Regionalno upravno sodišče Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas);
12. Regionalno upravno sodišče Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas);
13. Regionalno upravno sodišče Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas).
Nadaljnji postopki
Vrhovno sodišče

Druga sodišča

glede pravnih sredstev?

Ne

Ne

o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

o uspešnosti pravnih sredstev?

Ne

Ne

o pravnomočnosti sodbe?

Ne

Ne

o nadaljnjih postopkih pred:
drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče…)?
Sodiščem Evropskih skupnosti?
Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Ne

Ne

Ali so na voljo informacije:

Pravila glede objave
Odločbe sodišča so objavljena v skladu s Sklepom sveta sodišča št. 13P-378
(148 Kb)
iz leta 2005.
Objavljene so popolne odločbe, iz katerih so bili izbrisani osebni podatki.
Zadnja posodobitev: 18/02/2019
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.

