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Vykonávanie dôkazov
Holandsko
článok 2 – dožiadané súdy
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Holandsko
Nástroj: Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov
Druh kompetencie: Dožiadané súdy
Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:
Rechtbank Amsterdam
Rechtbank Den Haag
Rechtbank Gelderland
Rechtbank Limburg
Rechtbank Midden-Nederland
Rechtbank Noord-Holland
Rechtbank Noord-Nederland
Rechtbank Oost-Brabant
Rechtbank Overijssel
Rechtbank Rotterdam
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
článok 3 – ústredný orgán
Názov a adresa centrálneho orgánu, ktorý má vykonávať úlohy uvedené v článku 3, odsek 1 nariadenia:
Raad voor de Rechtspraak
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage
Tel.: 070 361 9723
Fax: 070 361 9715
Súdna rada je jediným centrálnym orgánom, a preto je vo všetkých prípadoch kompetentná na vykonávanie úloh na základe článku 3 nariadenia.
článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív
Druhým jazykom, v ktorom možno podávať žiadosti je anglický jazyk.
článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností
Technickým prostriedkom pre príjem, ktorým disponujú súdy v Holandsku je fax.
článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu
Názov a adresa oprávneného orgánu, ktorého úlohou je na základe článku 3, odsek 3, rozhodovať o žiadostiach podľa článku 17 nariadenia:
Okresný súd ’s-Gravenhage
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage
POBOX 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 381 3495
Fax: 070 381 1972
Okresný súd ’s-Gravenhage je jediným oprávneným orgánom, a preto je kompetentným pre všetky žiadosti podľa článku 17.
Posledná aktualizácia: 21/03/2018
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

