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Upozorňujeme, že výchozí
verze této stránky byla v nedávné době
aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě
zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change
Právní pomoc

francouzština

Francie
Právní předpisy týkající se vnitrostátní právní úpravy právní pomoci jsou zákon 91-647 a dekret 91-1266.
Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů
Ministerstvo spravedlnosti, Odbor pro přístup k právu a spravedlnosti a pro poskytování pomoci obětem, oddělení pro právní pomoc (Ministère de la justice,
Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)
Adresa: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francie
Tél. +33 1 70 22 74 12
E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr
Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů
Zeměpisné oblasti, které spadají do jejich místní příslušnosti, jsou metropolitní Francie, zámořské departementy (Guadeloupe, Martinik, Mayotte,
Francouzská Guyana a Réunion) a Saint-Pierre a Miquelon.
Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti
Poštou na tuto adresu:
Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle
13, place Vendôme
75042 Paris CEDEX 01
Francie
Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány
Žádosti se podávají výlučně ve francouzštině.
Poslední aktualizace: 17/02/2020
Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny,
které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli
odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států
odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

