Asistenţă juridică
Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Directiva 2003/8/CE
Informații generale
Directiva nr. 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin
stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii urmăreşte promovarea aplicării
asistenţei judiciare ce se acordă în disputele transfrontaliere persoanelor lipsite de resurse suficiente în cazurile în care este
necesară asistenţa pentru a asigura accesul la justiţie.
Dispoziţiile Directivei se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei. Între Danemarca şi
anumite state membre se aplică Acordul European privind transmiterea cererilor pentru asistenţă judiciară din 1977.
Autorităţile de transmitere sunt competente pentru trimiterea cererilor. Autorităţile de primire sunt competente pentru primirea
cererilor.
Directiva oferă două formulare tip, unul pentru cererile de asistenţă judiciară, iar celălalt pentru transmiterea cererilor de asistenţă
judiciară.
Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea directivei și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea form
ularelor.
Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.
Linkuri utile
Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2004 de stabilire a unui formular pentru cererile de asistenţă judiciară în aplicarea Directivei
2003/8/CE a Consiliului de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune
privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii
Decizia Comisiei din 26 august 2005 de stabilire a unui formular pentru transmiterea cererilor de asistenţă judiciară în temeiul
Directivei 2003/8/CE a Consiliului
Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)
Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția
oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în
prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile
de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
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