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Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid
Frankrijk
Artikel 67 (a)
De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten.
Er zijn twee centrale autoriteiten aangewezen.
1. Voor de volledige verordening, met uitzondering van artikel 56 (grensoverschrijdende plaatsingen)
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
75042 Paris Cedex 01
Kantooradres:
5, boulevard de la Madeleine Paris 1er
Tel.:
+ 33 1 44 77 61 05
Fax:
+33 1 44 77 61 22
E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
2. Voor de toepassing van artikel 56 (grensoverschrijdende plaatsingen)
Ministère de la Justice
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Bureau des affaires judiciaires et de la législation
13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Kantooradres: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème
Tel.:
Fax:

+33 (01) 44 77 69 02
+33(01) 44 77 25 78

E-mail: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr
Artikel 67 (b)
De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Frans, Engels.
Artikel 67 (c)
Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en het certificaat betreffende de terugkeer van het kind - artikel 45, lid 2: Frans, Engels.
Artikelen 21 en 29
De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:
- in Frankrijk, de president van het Tribunal de grande instance (arrondissementsrechtbank).
Artikel 33
Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:
- in Frankrijk, het Cour d’appel (hof van beroep).
Artikel 34
Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing als bedoeld in artikel 34 kan slechts het volgende rechtsmiddel worden ingesteld:
- in Frankrijk, een cassatieberoep.
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