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Költségmentesség
A 2003/8/EK irányelvvel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok
Általános információk
A határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó
költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelv a határon átnyúló jogviták
esetén a költségmentesség alkalmazását kívánja előmozdítani az elegendő forrással nem rendelkező személyek számára, amennyiben támogatás
szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférés biztosításához.
Az irányelvet Dánia kivételével az Európai Unió valamennyi tagállama között alkalmazni kell. Dánia és egyes tagállamok között a költségmentesség iránti
kérelmek továbbításáról szóló, 1977. évi európai megállapodást kell alkalmazni.
A továbbító hatóság a kérelmek megküldésére vonatkozóan rendelkezik hatáskörrel. A fogadó hatóság a kérelmek fogadására vonatkozóan rendelkezik
hatáskörrel.
Az irányelv két szabványos nyomtatványról rendelkezik, az egyik a költségmentesség iránti kérelmekhez, a másik pedig a költségmentesség iránti kérelmek
továbbításához használatos.
Az európai igazságügyi portál az irányelv alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az
Ön rendelkezésére.
Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.
Kapcsolódó linkek
A Bizottság határozata (2004. november 9.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése
érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv
alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról
A Bizottság Határozata (2005. augusztus 26.) a 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem továbbításához használandó
formanyomtatvány kidolgozásáról
ARCHÍV Európai Igazságügyi Atlasz (a webhely 2017. szeptember 30-án megszűnt)
Utolsó frissítés: 19/02/2019
A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A
Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az
európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

