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14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai
Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Šalis: Lietuva
Priemonė: Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“
Kompetencijos rūšis: Prašymus nagrinėjantys teismai
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Miestas / Savivaldybė : Vilnius
Pašto kodas : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Šalis: Lietuva
Priemonė: Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“
Kompetencijos rūšis: Apeliaciniai teismai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
Miestas / Savivaldybė : Vilnius
Pašto kodas : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, kaip kompetentinga perduodanti ir priimanti institucija, savo kompetenciją įgyvendina visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus
Galimos visos priemonės (paštas, faksas, elektroninės ryšio priemonės).
14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus
Pareiškiame, kad teisinės pagalbos prašymai ir asmens teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą įrodantys dokumentai, pateikiami priimančiai
institucijai, turi būti išversti į lietuvių arba į anglų kalbą.
Paskutinis naujinimas: 29/04/2019
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

