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Правна помощ
Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Директива 2003/8/EC
Обща информация
Директива на Съвета 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на
минимални общи правила за правната помощ при такива спорове цели да въведе прилагането на правна помощ по международни спорове за
лица, които нямат достатъчно средства, когато помощта е необходима за гарантиране на ефективен достъп до правосъдие.
Директивата се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. Между Дания и някои държави членки се
прилага Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ от 1977 г.
Предаващите органи са компетентни да изпращат молби. Получаващите органи са компетентни да получават молби.
Директивата предвижда два стандартни формуляра: единия за молбите за правна помощ, а другия за предаването им.
Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Директивата и лесен за използване инструмент за
попълване на формулярите.
Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.
Връзки по темата
Решение на Комисията от 9 ноември 2004 година за установяване на формуляр за молба за правна помощ съгласно Директива 2003/8/ЕО на
Съвета относно подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната
помощ при такива спорове
Решение на Комисията от 26 август 2005 година за въвеждане на формуляр за обмен на молби за правна помощ в рамките на Директива 2003/8
/ЕО на Съвета
АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)
Последна актуализация: 19/02/2019
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на
Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са
споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната
информация.

