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Článek 2 – Dožádané soudy
Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů
Článek 3 – Ústřední orgán
Název a adresa ústředního orgánu, který bude plnit povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení, je tato:
Raad voor de Rechtspraak
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage
Tel.: 070 361 97 23
Fax: 070 361 97 15
The Raad voor de Rechtspraak je jediným ústředním orgánem a jako takový je ve všech případech příslušný k plnění povinností
podle článku 3 nařízení.
Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů
Dalším jazykem, ve kterém lze předkládat žádosti podle článku 5 nařízení, je angličtina.
Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení
Dokumenty lze nizozemským soudům doručovat faxem.
Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování
Název a adresa příslušného orgánu odpovědného za rozhodování o žádostech podle článku 17 nařízení je tato:
Okresní soud 's-Gravenhage
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ 's-Gravenhage
Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage
Tel.: 070 381 34 95
Fax: 070 381 19 72
Okresní soud 's-Gravenhage je jediným ústředním orgánem a jako takový je příslušný pro všechny žádosti podle článku 17.

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské
komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů
zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto
dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
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