Rättshjälp
Nationell information och webbformulär som rör direktiv 2003/8/EG
Allmän information
Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande
tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister söker främja användningen av rättshjälp i
gränsöverskridande tvister för personer som inte har tillräckliga medel, om sådan hjälp är nödvändig för att tillförsäkra dem en
effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.
Direktivet gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark. Mellan Danmark och vissa medlemsstater gäller den
europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp från 1977.
Översändande myndigheter är behöriga att skicka ansökningar. Mottagande myndigheter är behöriga att ta emot ansökningar.
I detta direktiv anvisas två standardformulär, ett för ansökningar om rättshjälp och ett för översändande av ansökningar om
rättshjälp.
På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur direktivet tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.
Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.
Länkar
Kommissionens beslut av den 9 november 2004 om fastställelse av formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv
2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma
minimiregler för rättshjälp i sådana twister
Kommissionens Beslut av den 26 augusti 2005 om fastställande ett formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv
2003/8/EG
ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)
Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska
kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår
eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett
tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
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