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Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen
Alankomaat
17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot
Alankomaissa suojelutoimenpiteen hakemiseksi on pantava vireille yksityisoikeudellinen välitoimimenettely (kort geding). Sitä varten uhrin on otettava
yhteyttä asianajajaan, joka antaa tietoja menettelystä ja käy oikeutta uhrin nimissä.
18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti
Luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta määrätä suojelutoimenpiteestä, löytyy täältä
(167 Kb)
.
Jos suojelutoimenpide on määrätty tilapäisestä asumiskiellosta annetun lain (Wet tijdelijk huisverbod) nojalla, toimivalta on sen kunnan/kaupungin johtajalla (
burgemeester), jossa kyseinen osoite sijaitsee.
Suojelutoimenpiteen määränneellä elimellä on myös toimivalta myöntää todistus.
18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia
panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön
•
haastemies
•
poliisi (jos suojelutoimenpide on määrätty tilapäisestä asumiskiellosta annetun lain nojalla)
18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti
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18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti
Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag
(välitoimista päättävä tuomari Haagin alioikeudessa)
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18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta
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Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat
saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai
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