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Νομική συνδρομή
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με την οδηγία 2003/8/ΕΚ
Γενικές πληροφορίες
Η oδηγία 2002/8/EΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της
θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρμογής της αρχής της
παροχής ευεργετήματος πενίας σε διασυνοριακές διαφορές, σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον το ευεργέτημα αυτό είναι αναγκαίο για να
εξασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Η οδηγία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και ορισμένων κρατών
μελών ισχύει η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής από το 1977.
Οι διαβιβάζουσες αρχές είναι αρμόδιες για την αποστολή των αιτήσεων. Οι παραλαμβάνουσες αρχές είναι αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων.
Η οδηγία προβλέπει δύο τύπους εντύπων, έναν για τις αιτήσεις ευεργετήματος πενίας και έναν για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας.
Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.
Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004
2004, για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων
σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές
Αποφαση Τησ Επιτροπησ της 26ης Αυγούστου 2005 για τη θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας, κατ'
εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα
γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

