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Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten
Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Land: Litouwen
Domein: Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening
Soort bevoegdheid: Voor verzoeken bevoegde rechtbanken
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Stad/Gemeente : Vilnius
Postcode : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Land: Litouwen
Domein: Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening
Soort bevoegdheid: Rechtbanken van beroep
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
Stad/Gemeente : Vilnius
Postcode : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen (als autoriteit die belast is met de verzending en de ontvangst van rechtsbijstandsverzoeken) is
bevoegd voor het gehele grondgebied van de Republiek Litouwen.
Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen
Alle middelen kunnen worden aangewend (post, fax, elektronische communicatiemiddelen).
Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen
Wij wijzen erop dat bij de ontvangende autoriteit ingediende rechtsbijstandsverzoeken en stukken die het recht van een persoon op overheidsrechtsbijstand
staven, in het Litouws of het Engels moeten worden vertaald.
Laatste update: 19/07/2018
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

