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A 14. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdése – Az illetékes fogadó vagy továbbító hatóságok neve és címe
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 cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Lettország
Jogterület: Költségmentesség
Illetékes szerv típusa: Átvevő hatóság
Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
Helység / Település : Riga
Irányítószám : LV-1050
+371 67514208; Free phone line: +371 80001801
+371 67514209
jpa@jpa.gov.lv
http://www.jpa.gov.lv
Megjegyzések :
Költségmentességgel foglalkozó hatóság (Juridiskās palīdzības administrācija)
Ország: Lettország
Jogterület: Költségmentesség
Illetékes szerv típusa: Továbbító hatóság
Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
Helység / Település : Riga
Irányítószám : LV-1050
+371 67514208; Free phone line: +371 80001801
+371 67514209
jpa@jpa.gov.lv
http://www.jpa.gov.lv
Megjegyzések :
Költségmentességgel foglalkozó hatóság (Juridiskās palīdzības administrācija)
A 14. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdése – A fogadó és továbbító hatóságok illetékességi területe
A fogadó és továbbító hatóság – azaz a jogsegélyszolgálat – illetékessége a Lett Köztársaság egész területére kiterjed.
A 14. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése – A kérelmek fogadásának lehetséges módjai
A költségmentesség engedélyezése tárgyában az illetékes hatóságnak írt kérelmet postai úton vagy személyesen a jogsegélyszolgálathoz lehet benyújtani
A 14. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése – A kérelem kitöltésére használható nyelvek
A kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány lett nyelven tölthető ki
Utolsó frissítés: 20/05/2020
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.

