Právna pomoc
Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa smernice 2003/8/ES
Všeobecné informácie
Smernica rady č. 2003/8/ES z 27. januára 2003 na zlepšenie prístupu k spravodlivosti v cezhraničných sporoch ustanovením
minimálnych spoločných pravidiel vzťahujúcich sa na právnu pomoc pre takéto prípady má za cieľ uľahčiť poskytovanie právnej
pomoci v cezhraničných sporoch osobám s nedostatkom finančných prostriedkov, ak je takáto pomoc potrebná, aby sa im umožnil
primeraný prístup k spravodlivosti.
Smernica sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska. Medzi Dánskom a niektorými
členskými štátmi platí Európsky dohovor o zasielaní žiadostí o právnu pomoc z r. 1977.
Odosielajúce orgány sú príslušné na zasielanie žiadostí. Prijímajúce orgány sú príslušné na prijímanie žiadostí.
Smernica zavádza použitie dvoch štandardných tlačív: jedno pre žiadosť o právnu pomoc a jedno pre zaslanie takejto žiadosti.
Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na
vypĺňanie tlačív.
Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania smernice a jednoduchý nástroj na
vypĺňanie tlačív.
Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.
Súvisiace odkazy
Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES
na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú
právnej pomoci pri týchto sporoch
Rozhodnutie Komisie z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci
podľa smernice Rady 2003/8/ES
ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)
Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko
Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument
obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne
upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z
Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro
dôjde k náprave.
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