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Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС
Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС
България
Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Адрес: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1
Web: http://www.compensation.bg/
Каква е ролята на органа за помощ?
Националният съвет се обръща за съдействие към компетентните органи на други държави в случаите, когато български граждани са пострадали
от престъпление в чужбина, и оказва съдействие на граждани на други държави, законно пребиваващи на територията на Република България, за
предоставяне на формите на подпомагане.
Националния съвет оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава - членка на
Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка.
Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?
Да. Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления ще преведе придружаващите документи, ако е налице
такава необходимост. Пострадалите от престъпления не заплащат за този превод.
Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?
Не.
Последна актуализация: 22/06/2018
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

