Niderlandy

Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych - Niderlandy

Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane
Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5
Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub
które są właściwe do wykonania takiego środka
Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1
Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o
odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;
Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1
Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane
Ofiary przestępstw, które chcą uzyskać środek ochrony w Niderlandach, muszą wszcząć postępowanie cywilne – postępowanie
w przedmiocie środków tymczasowych (kort geding) – prowadzone za pośrednictwem adwokata, który informuje o procedurze
i prowadzi sprawę w imieniu ofiary.
Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5
Sądy właściwe w sprawie wydawania środków ochrony: sądy
Jeśli środek ochrony wydano na podstawie ustawy o tymczasowym zakazie zbliżania się (Wet tijdelijk huisverbod):
burmistrz miejscowości, w której ma być stosowany zakaz zbliżania się.
Organ, który wydał środek ochrony, jest również uprawniony do wydania zaświadczenia.
Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub
które są właściwe do wykonania takiego środka
•

Komornik sądowy (deurwaarder)

•

W przypadku środka ochrony wydanego na podstawie ustawy o tymczasowym zakazie zbliżania się: policja.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1
Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (sędzia rozpatrujący wnioski o środki tymczasowe w sądzie okręgowym pierwszej
instancji w Hadze)
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
PO Box 20302, 2500 EH Den Haag
Gerechtshof Den Haag (sąd apelacyjny w Hadze)
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
PO Box 20302, 2500 EH Den Haag
Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o
odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;
Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
PO Box 20302, 2500 EH Den Haag
Gerechtshof Den Haag
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
PO Box 20302, 2500 EH Den Haag
Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1
Niderlandzki
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez
służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie
zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub
informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw
autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
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