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A 14. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdése – Az illetékes fogadó vagy továbbító hatóságok neve és címe
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Litvánia
Jogterület: Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (Brüsszel I. rendelet)
Illetékes szerv típusa: Végrehajtási bíróság
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Helység / Település : Vilnius
Irányítószám : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Ország: Litvánia
Jogterület: Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (Brüsszel I. rendelet)
Illetékes szerv típusa: Fellebbviteli bíróság
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
Helység / Település : Vilnius
Irányítószám : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
A 14. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdése – A fogadó és továbbító hatóságok illetékességi területe
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
A litván Igazságügyi Minisztérium – az ilyen kérelmek fogadására és továbbítására illetékes hatóságként – a Litván Köztársaság egész területén hatáskörrel
rendelkezik.
A 14. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése – A kérelmek fogadásának lehetséges módjai
Bármely eszköz felhasználható (postai út, fax, elektronikus kommunikációs eszközök).
A 14. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése – A kérelem kitöltésére használható nyelvek
Utalunk arra, hogy a fogadó hatósághoz benyújtott költségmentesség iránti kérelmeket, valamint azon iratokat, amelyek az adott személy állam által
biztosított költségmentesség iránti igényét megalapozzák, le kell fordítani litván vagy angol nyelvre.
Utolsó frissítés: 19/07/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

