Hollandia

Bizonyításfelvétel - Hollandia

2. cikk – Megkeresett bíróságok
3. cikk – Központi szerv
5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek
6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai
17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy
hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)
2. cikk – Megkeresett bíróságok
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Hollandia
Jogterület: Bizonyításfelvétel
Illetékes szerv típusa: Megkeresett bíróság

Az Ön által megadott információk alapján elvégzett keresés több olyan bíróságot/hatóságot is talált, mely illetékes az adott európai
uniós jogi eszköz vonatkozásában. Lásd az alábbiakban a találatok listáját:

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

3. cikk – Központi szerv
A rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó központi szerv neve és címe:
Raad voor de Rechtspraak
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723
Fax: 070 361 9715
A Raad voor de Rechtspraak az egyetlen központi szerv, így minden olyan esetben illetékes, mely a rendelet 3. cikkének (1)
bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos.
5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek
A rendelet 5. cikke szerinti másik nyelv, melyen a kérelem benyújtható, az angol.
6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai
A kérelmeket a holland bíróságok számára faxon lehet elküldeni.
17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy
hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)
A rendelet 17. cikke szerinti megkeresések tárgyában hatáskörrel rendelkező szerv neve és címe:
Rechtbank ’s-Gravenhage
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage
Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 381 3495
Fax: 070 381 1972
Az Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage (Hágai Járási Bíróság) a hatáskörrel rendelkező egyetlen hatóság, és így a 17. cikk
szerinti valamennyi kérelem esetén illetékes.
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi
nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még
nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott
információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
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