Tyskland

Insolvensregistre - Tyskland
Dette afsnit giver et kort overblik over det tyske insolvensregister.

Det tyske insolvensregister
Insolvenserklæringer fra de tyske insolvensretter offentliggøres i overensstemmelse med artikel 9 i loven om insolvens på
internettet insolvenserklæringer. Erklæringerne er retligt bindende og oplysningerne er offentligt tilgængelige.
Registret ejes og administreres af Forbundsrepublikkens og delstaternes fællesudvalg for databehandling og rationalisering i
retssektoren, repræsenteret ved justitsministeriet i Nordrhein-Westfalen.

Er der gratis adgang til det tyske insolvensregister?
Ja, det er gratis at benytte det tyske insolvensregister.

Hvordan søger jeg i det tyske insolvensregister?
Der kan kun søges via webstedet
foreligger kun på tysk.

insolvenserklæringer. På webstedet forklares det, hvordan der søges. Oplysningerne

Det skal bemærkes, at en ubegrænset søgning i oplysninger fra alle tyske insolvensretter kun er mulig i to uger efter den første
dag for offentliggørelse. Efter udløbet af denne frist skal rettens beliggenhed og mindst et af følgende kriterier angives: efternavn,
firma, skyldners hjemsted eller bopæl, sagsnummer ved insolvensretten eller den retsinstans, der er ansvarlig for registret,
registertype eller registernummer.

Det tyske insolvensregisters historie
Webstedet for insolvenserklæringer har siden den 1. april 2002 stillet oplysninger om insolvens til rådighed for borgerne.
Detaljerede angivelser af de tidsrum og procedurer, for hvilke der findes oplysninger, findes på webstedet.
Oplysningerne vedrører sager, hvor insolvensproceduren endnu ikke er afsluttet. Oplysningerne slettes senest seks måneder efter
procedurens afslutning.
Relevante links

Tysklands insolvensregister

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
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