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Събиране на доказателства
Член 2 – Замолени съдилища
За целите на събирането на доказателства замоленият съд по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламента е районният съд (Amtsgericht), в
чийто район трябва да бъде извършено процесуалното действие. Правителствата на провинциите могат да възложат с подзаконов нормативен акт
на определен районен съд да изпълнява функциите на замолен съд за съдебните райони на няколко районни съдилища.
Член 3 – Централен орган
Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган
обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.
Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите
За исканията и съобщенията съгласно Регламента, както и за попълването на формуляра (молбата), може да се използва единствено немски език.
Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения
На разположение са следните начини за получаване:
– за получаване и изпращане: поща, в т.ч. частни куриерски услуги, факс;
– за неофициална комуникация: телефон и електронна поща.
Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства
Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган
обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.
Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
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