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Forkyndelse og overførsel af dokumenter
Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser
De fremsendende instanser i Frankrig er stævningsmændene (huissiers de justice) og dommerkontoret ved de forskellige retter (greffes des tribunaux).
Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser
De modtagende instanser i Frankrig er udelukkende stævningsmændene.
Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter
Måde, hvorpå dokumenterne kan modtages: Fremsendelse med posten.
Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I
Frankrig accepterer, at standardformularen til brug for anmodninger i bilag I udfyldes på fransk eller et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.
Artikel 3 - Central enhed
Den centrale enhed er kontoret for EU-ret, international privatret og civilretlig bistand ( Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide
civil — BDIP).
Adresse:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13, place Vendôme
F-75042 Paris Cedex 01
Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Sprog: fransk og engelsk.
Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter
Frankrig accepterer, at standardformularen til brug for anmodninger i bilag I udfyldes på fransk eller et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.
Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter
Det er i fransk lovgivning fastsat, at et dokument skal være forkyndt (signifié) eller meddelt (notifié) indenfor en bestemt frist som angivet i artikel 8, stk. 3, og
artikel 9, stk. 2.
Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument
Frankrig accepterer, at forkyndelsesattesten eller kopien af det forkyndte eller meddelte dokument udover på fransk kan udfyldes på et af følgende sprog:
engelsk, tysk, italiensk eller spansk.
Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen
Det faste gebyr, der skal betales for at lade et dokument forkynde af stævningsmanden, er fastsat til 48,75 euros (jf. bekendtgørelse af 26.2.2016). Ved
fremsendelse af dokumenterne skal bevis for betalingen vedlægges, medmindre sagsøgeren opfylder betingelserne for at få retshjælp.
Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter
Frankrig modsætter sig, at andre medlemslande lader dokumenter forkynde eller meddele ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på fransk
område, medmindre adressaten er statsborger i den relevante oprindelsesmedlemsstat.
Artikel 15 - Direkte forkyndelse
Frankrig modsætter sig ikke direkte forkyndelse eller meddelelse af dokumenter som omhandlet i artikel 15, stk. 1.
Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde
Uagtet bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, kan de franske domstole træffe afgørelse i sagen, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
En anmodning om adgang til appel som omhandlet i artikel 19, stk. 4, skal fremsættes inden et år efter, at afgørelsen blev truffet.
Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2
Konvention af 1. marts 1954 om civilproces
Konvention af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
Aftale af 5. april 1967 mellem Den Franske Republiks regering og Folkerepublikken Polens regering om fremme af anvendelsen af Haagerkonventionen af
1. marts 1954
Aftale mellem Den Franske Republik og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien om fremme af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts
1954 om civilproces (undertegnet i Beograd den 29. oktober 1969)
Konvention mellem Den Franske Republik og Den Socialistiske Republik Rumænien om gensidig retshjælp i civil- og handelsretlige sager (undertegnet i
Paris den 5. november 1974)
Konvention om gensidig retshjælp og gensidigt samarbejde mellem Den Franske Republik og Republikken Østrig som tillæg til Haagerkonventionen af
1. marts 1954 om civilproces (undertegnet i Wien den 27. februar 1979)
Konvention om gensidig retshjælp i civil- og familieretlige sager og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser mellem Den Franske Republik og Den
Ungarske Folkerepublik (undertegnet i Budapest den 31. juli 1980)
Konvention mellem Den Franske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiets regering om gensidig retshjælp og anerkendelse og
fuldbyrdelse af afgørelser i civilretlige, familieretlige og handelsretlige sager (undertegnet den 10. maj 1984)
Konvention om gensidig retshjælp i civilretlige sager mellem Den Franske Republiks regering og Folkerepublikken Bulgariens regering (undertegnet i Sofia
den 18. januar 1989)
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