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Izvajanje dokazov
Ţările de Jos
Člen 2 – Zaprošena sodišča
Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov
Člen 3 – Osrednji organ
Naziv in naslov osrednjega organa, ki bo izvajal naloge, navedene v členu 3(1) Uredbe:
Raad voor de Rechtspraak
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage
Telefon: 070 361 97 23
Telefaks: 070 361 97 15
Raad voor de Rechtspraak je edini osrednji organ in kot tak pristojen v vseh zadevah pristojen za izvedbo nalog, navedenih v členu 3 Uredbe.
Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev
Drugi jezik, v katerem se lahko predložijo zaprosila v skladu s členom 5 Uredbe, je angleški jezik.
Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil
Listine se nizozemskim sodiščem lahko pošljejo po telefaksu.
Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov
Naziv in naslov pristojnega organa, odgovornega za odločanje o zaprosilih v skladu s členom 17 Uredbe:
Okrožno sodišče ‘s-Gravenhage
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage
Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage
Telefon: 070 381 34 95
Telefaks: 070 381 19 72
Okrožno sodišče 's-Gravenhage je edini pristojni organ in kot tak pristojen v zvezi z vsemi zaprosili po členu 17.
Zadnja posodobitev: 21/03/2018
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje
vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

