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Nr. C 261/1

(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS RETSAKT

af 26. maj 1997

om udarbejdelse af konventionen om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af
retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender
( 97/C 261 /01 )

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.3 , stk. 2, litra c ),

som har gennemgået Europa-Parlamentets synspunkter ( J ), fremsat i forbindelse med en høring,
der er foretaget af formandskabet i henhold til traktatens artikel K.6 ,
som tager i betragtning, at medlemsstaterne med henblik på virkeliggørelsen af Den Europæiske
Unions målsætninger betragter samarbejde i forbindelse med forkyndelse af retslige og udenrets
lige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender som et spørgsmål af fælles interesse , der
falder ind under det civilretlige samarbejde som omhandlet i traktatens afsnit VI —

FASTSLÅR, at den hertil knyttede konvention, som repræsentanterne for medlemsstaternes
regeringer har undertegnet dags dato, hermed er udarbejdet, og

ANBEFALER medlemsstaterne at vedtage den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige
bestemmelser .

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . maj 1997.
På Rådets vegne
W. SORGDRAGER

Formand

(') Udtalelse afgivet den 11 . april 1997 ( endnu ikke offentliggjort i Tidende ).
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KONVENTION

udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om forkyndelse i
Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller
kommercielle anliggender

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER i denne konvention, Den Europæiske Unions medlemsstater —
SOM HENVISER til Rådets retsakt af 26 . maj 1997,

SOM ØNSKER at forbedre og fremskynde fremsendelsen mellem medlemsstaterne af retslige og udenretslige
dokumenter i civile eller kommercielle anliggender,
SOM ER AF DEN OPFATTELSE, at fremsendelsen i dette øjemed skal foregå direkte mellem de instanser,
som medlemsstaterne har udpeget, på den hurtigst mulige måde,

SOM TAGER I BETRAGNING, at i henhold til artikel K.3 , stk. 2, litra c ), i traktaten om Den Europæiske
Union, kan det i konventioner udarbejdet på grundlag af traktatens artikel K.3 bestemmes, at De
Europæiske Fællesskabers Domstol efter de nærmere regler, som er fastsat i de pågældende konventioner,
har kompetence til at fortolke disses bestemmelser,
SOM TAGER HENSYN til Haag-konventionen af 15 . november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige
og udenretslige dokurpenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål, særlig artikel 25 , hvori det
fastsættes, at konventionen ikke griber ind i andre konventioner, som de kontraherende stater er eller bliver
deltagere i, og som indeholder bestemmelser om forhold, der omfattes af konventionen —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER :

AFSNIT I

Artikel 1

2 . Hver medlemsstat udpeger de stævningsmænd eller
andre personer, i det følgende benævnt » modtagende
instanser «, der er kompetente til at modtage retslige og
udenretslige dokumenter fra en anden medlemsstat.

Anvendelsesområde

1 . Denne konvention finder anvendelse i civile eller

kommercielle anliggender, hvor et retsligt eller udenrets
ligt dokument skal sendes fra en medlemsstat til en anden
for der at blive forkyndt.
2 . Denne konvention finder ikke anvendelse, når adres
sen på den person, for hvem dokumentet skal forkyndes,

3 . En medlemsstat kan samtidig med afgivelsen af den i
artikel 24 , stk. 2, omhandlede notifikation erklære, at
den vil udpege én fremsendende instans og/eller én mod
tagende instans . Forbundsstater, stater med flere retssys
temer og stater med autonome territoriale organer kan
udpege flere sådanne instanser. Udpegelsen gælder for
fem år og kan forlænges hvert femte år.

ikke er kendt.

4 . Hver medlemsstat oplyser samtidig med afgivelsen af
den i artikel 24, stk. 2, omhandlede notifikation:
Artikel 2

Fremsendende og modtagende instanser
1 . Hver medlemsstat udpeger de embedsmænd, myndig
heder eller andre personer, i det følgende benævnt » frem
sendende instanser «, der har kompetence til at fremsende
retslige og udenretslige dokumenter, der skal forkyndes i
en anden medlemsstat.

a ) navn og adresse på de i stk. 2 og 3 omhandlede
modtagende instanser
b ) instansernes stedlige kompetence

c ) på hvilke måder instanserne kan modtage dokumen
ter
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d) hvilke sprog der kan benyttes ved udfyldelsen af
formularen i bilaget.

Medlemsstaterne underretter depositaren om enhver
senere ændring af disse oplysninger.

Artikel 3

Central enhed

Nr . C 261 /3

Formularen skal udfyldes på modtagerstatens officielle
sprog eller, hvis der er flere officielle sprog i den pågæl
dende medlemsstat, på det officielle sprog eller et af de
officielle sprog på det sted, hvor forkyndelsen skal finde
sted, eller på et andet sprog, som modtagerstaten har
meddelt at den kan acceptere. Medlemsstaterne skal
samtidig med afgivelsen af den i artikel 24, stk. 2,

omhandlede notifikation angive, hvilket andet/hvilke
andre af Den Europæiske Unions officielle sprog end
deres eget/deres egne de kan acceptere, at formularen
udfyldes på .

Hver medlemsstat udpeger samtidig med afgivelsen af den
i artikel 24, stk . 2, omhandlede notifikation en central
enhed, som har til opgave

4 . Alle dokumenter og aktstykker, der fremsendes, er
fritaget for legalisering eller tilsvarende formaliteter.

a ) at give oplysninger til de fremsendende instanser

5 . Hvis den fremsendende instans ønsker en kopi af

b ) at søge løsninger på vanskeligheder, der måtte opstå i
forbindelse med fremsendelse af dokumenter med

henblik på forkyndelse

c ) i undtagelsestilfælde, på anmodning af den fremsen
dende instans, at sende en anmodning om forkyndelse
videre til den kompetente modtagende instans .

dokumentet returneret sammen med den i artikel 10

omhandlede attest, fremsendes dokumentet i to eksempla
rer .

Artikel 5

Oversættelse af dokumenter

Forbundsstater, stater med flere retssystemer og stater
med autonome territoriale organer kan udpege flere cen
trale enheder .

1 . Rekvirenten skal af den fremsendende instans, hvortil
den pågældende overdrager dokumentet med henblik på
fremsendelse, underrettes om, at adressaten kan nægte at
modtage dokumentet, hvis det ikke er affattet på et af de
i artikel 8 omhandlede sprog.

AFSNIT II

RETSLIGE DOKUMENTER

Afdeling 1

2 . Rekvirenten afholder eventuelle udgifter til oversæt
telse, der er påløbet forud for dokumentets fremsendelse
med forbehold af en evefituel senere afgørelse truffet af
retten eller den kompetente myndighed om, hvem disse
udgifter påhviler.

Fremsendelse og forkyndelse af retslige dokumenter
Artikel 6

Artikel 4

Fremsendelse af dokumenter

1 . Retslige dokumenter fremsendes direkte og hurtigst
muligt mellem de instanser, som er udpeget på grundlag
af artikel 2 .

2 . Fremsendelse af dokumenter, anmodninger, bekræf
telser, modtagelsesbeviser, attester og alle andre aktstyk
ker mellem fremsendende og modtagende instanser kan
ske på enhver egnet måde, forudsat at indholdet af det
modtagne dokument er en tro gengivelse af det afsendte
dokument, og at alle angivelser på dokumentet er let
læselige .

Modtagelse af dokumenter ved en modtagende instans
1 . Den modtagende instans sender ved modtagelsen af et
dokument snarest muligt og under alle omstændigheder
inden syv dage efter modtagelsen på den hurtigst mulige
måde den fremsendende instans et modtagelsesbevis på
formularen i bilaget.
2 . Kan anmodningen om forkyndelse ikke imødekom
mes på grundlag af de fremsendte oplysninger eller doku

menter, tager den modtagende instans på den hurtigst
mulige måde kontakt med den fremsendende instans for
at rekvirere de manglende oplysninger eller aktstykker.
3 . Hvis anmodningen om forkyndelse klart falder uden
for denne konventions anvendelsesområde, eller hvis for

3 . Det dokument, der ønskes fremsendt, skal ledsages af
en anmodning, der udfærdiges på formularen i bilaget.

kyndelse er umulig, fordi de formelle krav ikke er
opfyldt, returneres anmodningen og de fremsendte doku
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menter straks efter modtagelsen til den fremsendende
instans sammen med den formular til meddelelse om
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artikel 10 omhandlede attest og returnerer anmodningen
og de dokumenter, der ønskes oversat.

returnering, der er gengivet i bilaget.

4 . En modtagende instans, der modtager et dokument,
som den ikke har territorial kompetence til at forkynde,
sender dokumentet og anmodningen videre til den kom
petente modtagende instans i samme medlemsstat, hvis de
i artikel 4, stk. 3 , nævnte betingelser er opfyldt, og
underretter

den

fremsendende

instans

herom

under

anvendelse af formularen i bilaget. Den kompetente mod
tagende instans underretter på den i stk . 1 nævnte måde
den fremsendende instans, når den har modtaget doku

Artikel 9

Forkyndelsesdato

1 . Datoen for et dokuments forkyndelse i henhold til
artikel 7 er den dato, på hvilken dokumentet forkyndes i
overensstemmelse med modtagerstatens lovgivning.

mentet .

2 . Hvis der i forbindelse med en sag, der skal anlægges,
eller som verserer i afsenderstaten, er behov for at
Artikel 7

Forkyndelse af dokumenter

1 . Den modtagende instans forkynder dokumentet eller
lader det forkynde enten i overensstemmelse med modta
gerstatens lovgivning eller på den særlige måde, som den
fremsendende instans har anmodet om, medmindre denne
måde er uforenelig med modtagerstatens lovgivning.

2 . De med henblik på forkyndelsen nødvendige foran
staltninger træffes hurtigst muligt. Hvis det ikke har
været muligt at forkynde dokumentet inden en måned
efter modtagelsen, underretter den modtagende instans
under alle omstændigheder den fremsendende instans
herom på formularen i bilaget, som udfyldes i overens
stemmelse med artikel 10 , stk . 2 . Fristen beregnes efter
modtagerstatens lovgivning.

forkynde et dokument inden for en bestemt frist, er den
dato , der gælder i forhold til rekvirenten, dog den, der er
fastsat i lovgivningen i denne medlemsstat.

3 . Enhver medlemsstat kan ved afgivelsen af den i artikel
24 , stk. 2 , omhandlede notifikation erklære, at den ikke
vil anvende stk . 1 og 2 i denne artikel .

Artikel 10

Afleveringsattest og kopi af det forkyndte dokument
1 . Når formaliteterne i forbindelse med forkyndelsen af
dokumentet er opfyldt, udfærdiges der på formularen i
bilaget en attest som bevis for forkyndelsen, som sendes
til den fremsendende instans og ledsages af en kopi af det
forkyndte dokument, hvis artikel 4, stk. 5 , finder anven
delse .

Artikel 8

Mulighed for at nægte at modtage dokumentet
1 . Den modtagende instans underretter adressaten om,
at denne kan nægte at modtage det dokument, der skal
forkyndes , hvis det ikke er affattet på et af følgende
sprog :

2 . Attesten udfyldes på det officielle sprog eller et af de
officielle sprog i afsenderstaten eller på et andet sprog,
som afsenderstaten har meddelt, at den kan acceptere .
Hver medlemsstat skal samtidig med afgivelsen af den i
artikel 24 , stk. 2 , omhandlede notifikation angive, hvilket
andet eller hvilke andre af Den Europæiske Unions
officielle sprog end dens eget eller dens egne den kan
acceptere, at formularen udfyldes på .

a ) på modtagerstatens officielle sprog, eller hvis der er
flere officielle sprog i den pågældende medlemsstat,
på det officielle sprog eller et af de officielle sprog på
det sted, hvor forkyndelsen skal finde sted, eller

Artikel 11

b ) på et af afsenderstatens sprog, som modtageren for

Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

står .

2 . Har den modtagende instans fået oplyst, at adressaten
nægter at modtage dokumentet, jf. stk. 1 , underretter
straks den fremsendende instans herom ved hjælp af den i

1 . Forkyndelse af retslige dokumenter fra en medlems
stat medfører ikke krav på betaling eller refusion af
afgifter eller omkostninger i forbindelse med modtager
statens bistand .
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2. Rekvirenten skal betale eller refundere omkostninger i

Nr . C 261 /5
Artikel 15

forbindelse med :

Direkte forkyndelse

a ) arbejde udført af en stævningsmand eller en person,
som er kompetent efter modtagerstatens lovgivning
b ) anvendelse af en særlig fremgangsmåde .

1 . Denne konvention er ikke til hinder for, at enhver,
der har interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af
retslige dokumenter foretage direkte ved embedsmænd
eller andre kompetente personer i modtagerstaten .

2 . Enhver medlemsstat kan samtidig med afgivelsen af
Afdeling 2

den i artikel 24 , stk . 2 , omhandlede notifikation erklære ,

at den modsætter sig forkyndelse efter stk. 1 af retslige
dokumenter på sit territorium .

Andre former for fremsendelse og forkyndelse af
retslige dokumenter
AFSNIT III

Artikel 12

UDENRETSLIGE DOKUMENTER

Fremsendelse ad konsulær eller diplomatisk vej
Artikel 16

Hver medlemsstat har i særlige tilfælde adgang til at
benytte konsulær eller diplomatisk vej til at fremsende
retslige dokumenter, der skal forkyndes, til de instanser i
en anden medlemsstat, som er udpeget på grundlag af

Udenretslige dokumenter kan fremsendes med henblik på
forkyndelse i en anden medlemsstat i overensstemmelse
med bestemmelserne i denne konvention .

artikel 2 eller 3 .

AFSNIT IV

Artikel 13

Forkyndelse af dokumenter ved diplomatiske eller
konsulære repræsentanter

FORTOLKNING VED DOMSTOLEN

Artikel 17

1 . Hver medlemsstat har adgang til uden anvendelse af
tvang at forkynde retslige dokumenter for personer, der
er bosat i en anden medlemsstat, direkte ved sine diplo
matiske eller konsulære repræsentanter.
2. Hver medlemsstat kan samtidig med afgivelsen af den
i artikel 24 , stk. 2 , omhandlede notifikation erklære, at
den modsætter sig sådan forkyndelse på sit territorium,
medmindre dokumentet skal forkyndes for en statsborger
i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence
til at træffe afgørelse om fortolkningen af denne konven
tion i overensstemmelse med bestemmelserne i den proto
kol, der er udarbejdet ved Rådet for Den Europæiske
Unions retsakt af 26 . maj 1997.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14
Artikel 18

Postforkyndelse
1 . Hver medlemsstat har adgang til at lade forkyndelse
af retslige dokumenter foretage direkte med posten for
personer, der er bosat i en anden medlemsstat.
2 . Enhver medlemsstat kan samtidig med afgivelsen af
den i artikel 24, stk . 2, omhandlede notifikation eller på
ethvert andet tidspunkt angive, under hvilke omstændig
heder den accepterer postforkyndelse af retslige doku
menter .

Eksekutivkomité

1 . Der nedsættes en komité, som skal behandle alle

generelle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne
konvention .

2 . Komitéen træder sammen mindst én gang om året.
Den træder sammen første gang, så snart konventionen
finder anvendelse mellem tre medlemsstater, jf. artikel 24,
stk . 4 . Den fører tilsyn med, hvordan konventionen
fungerer, og i særdeleshed med hvor effektive de i medfør
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af artikel 2 udpegede instanser er, og hvorledes artikel 3 ,
litra c ), og artikel 9 anvendes i praksis . Den aflægger
rapport til Rådet senest tre år efter sit første møde og
derefter hvert femte år .

Komitéen har også til opgave :

a ) at udarbejde og årligt ajourføre en håndbog med de
oplysninger, som medlemsstaterne har givet i overens
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ii ) dokumentet virkelig er blevet afleveret til sag
søgte eller på hans bopæl i overensstemmelse
med en anden fremgangsmåde, som har hjem
mel i denne konvention,

og at forkyndelsen eller afleveringen i hvert af
disse tilfælde har fundet sted i så god tid, at
sagsøgte har kunnet varetage sine interesser under
sagen .

stemmelse med artikel 2, stk. 4

b ) at opstille en ordliste på Den Europæiske Unions
officielle sprog over de dokumenter, der forkyndes
inden for rammerne af denne konvention .

b ) Hver medlemsstat kan samtidig med afgivelsen af
den i artikel 24, stk. 2, omhandlede notifikation
erklære, at dommeren, uanset litra a ), kan afgøre
sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest
som bevis for forkyndelse eller aflevering,
såfremt:

4 . Desuden kan komitéen udarbejde forslag med henblik

i)

dokumentet er blevet fremsendt på en af de
måder, der har hjemmel i denne konvention

på :

a ) at fremskynde fremsendelse og forkyndelse af doku

ii )

et tidsrum, som dommeren anser for tilstræk

keligt i den enkelte sag, dog mindst seks

menter

måneder, er forløbet siden datoen for doku

b ) at foretage ændringer i formularen i bilaget

c ) at tage initiativ til forhandlinger med henblik på en
revision af denne konvention .

Artikel 19

mentets fremsendelse

iii ) ingen attest har kunnet opnås til trods for, at
ethvert rimeligt forsøg er blevet gjort for at
opnå den gennem de kompetente myndighe
der i modtagerstaten.

c ) Uanset litra a ) og b ) kan dommeren i påtrængende
tilfælde træffe bestemmelse om en hvilken som

helst foreløbig eller sikrende foranstaltning.
Anvendelse af artikel 15 og 16 i Haag-konventionen
af 1965

Artikel 15 og 16 i Haag-konventionen af 15 . november
1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenrets
lige dokumenter i sager om civile eller kommercielle
spørgsmål finder anvendelse på stævninger og tilsvarende
dokumenter efter nærværende konvention, ligesom de
finder anvendelse på sådanne dokumenter, der fremsen
des efter Haag-konventionen . Følgende gør sig derfor
gældende :

1 . a ) Når en stævning eller et tilsvarende dokument har
skullet sendes til en anden medlemsstat med hen

blik på forkyndelse efter denne konvention, og
sagsøgte ikke er mødt, må dommeren ikke afgøre
sagen, før det er fastslået, at:
i)

2 . a ) Når en stævning eller et tilsvarende dokument har
skullet sendes til en anden medlemsstat med hen

blik på forkyndelse efter denne konvention, og der
er afsagt dom over en sagsøgt, som ikke er mødt,
skal dommeren have adgang til at fritage sagsøgte
for virkningerne af, at fristen for anvendelse af
retsmidler er udløbet, såfremt:

i ) sagsøgte uden egen skyld ikke har fået kend
skab til dokumentet i så god tid, at han kunne
varetage sine interesser under sagen, eller
kendskab til dommen i så god tid, at han
kunne benytte et retsmiddel, og
ii ) sagsøgtes indsigelser ikke forekommer helt
grundløse.

dokumentet er forkyndt ved anvendelse af en
af de fremgangsmåder, der har hjemmel i

modtagerstatens lovgivning for forkyndelse af
dokumenter i indenlandske sager for personer,
som opholder sig på dens territorium, eller

b ) Anmodning om fritagelse skal fremsættes inden en
rimelig tid efter, at sagsøgte har fået kendskab til
dommen .
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c) Hver medlemsstat kan samtidig med angivelsen af
den i artikel 24, stk. 2, omhandlede notifikation
erklære, at anmodningen ikke vil blive imødekom
met, hvis den fremsættes efter udløbet af en frist,
som angives i erklæringen, men som ikke kan
være kortere end et år efter afsigelsen af dom

Nr . C 261 /7

3 . Stk. 1 og 2 berører ikke den nationale lovgivning, i
henhold til hvilken de berørte personer har ret til at blive
holdt orienteret om den anvendelse, der gøres af oplys
ninger, som fremsendes efter denne konvention.

men .

Artikel 23

d ) Dette stykke gælder ikke afgørelser om personers
status eller handleevne .

Forbehold

1 . Hver medlemsstat erklærer samtidig med afgivelsen af
Artikel 20

Forholdet til andre aftaler eller arrangementer
1 . Denne konvention berører ikke allerede eksisterende

den i artikel 24, stk. 2, omhandlede notifikation, at den
tager et eller flere af de forbehold, der er omhandlet i :
a ) artikel 2 , stk. 3

b ) artikel 9 , stk . 3

eller fremtidige aftaler eller arrangementer mellem to eller
flere medlemsstater, som indeholder bestemmelser om
spørgsmål omfattet af denne konvention, såfremt disse

c) artikel 13 , stk. 2

aftaler eller arrangementer opfylder betingelserne i artikel
K.7 i traktaten om Den Europæiske Union.

d ) artikel 15 , stk . 2.

2 . Medlemsstaterne meddeler depositaren for denne

2 . Der kan ikke tages andre forbehold end dem, der
udtrykkeligt er anført.

konvention :

a ) kopi af de i stk. 1 omhandlede aftaler eller arrange
menter

b ) enhver opsigelse af disse aftaler eller arrangementer.

3 . Enhver medlemsstat kan på et hvilket som helst
tidspunkt trække et forbehold tilbage . Forbeholdet ophø
rer med at gælde 90 dage efter notifikation om tilbage
trækningen.

Artikel 24

Artikel 21

Vedtagelse og ikrafttræden

Retshjælp
Denne konvention berører ikke anvendelsen af artikel 23

i konventionen angående civilprocessen af 17. juli 1905 ,
artikel 24 i konventionen angående civilprocessen af 1 .
marts 1954 og artikel 13 i konventionen om international
retshjælp af 25 . oktober 1980 mellem de medlemsstater,
der er parter i nævnte konventioner.

1 . Denne konvention skal vedtages af medlemsstaterne i
overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestem
melser .

2 . Medlemsstaterne giver depositaren notifikation om
afslutningen af de procedurer, der efter deres forfatnings
mæssige bestemmelser kræves for at vedtage konventio
nen .

Artikel 22

Beskyttelse af fremsendte oplysninger

3 . Denne konvention træder i kraft 90 dage efter, at den
i stk. 2 omhandlede notifikation er afgivet af den med
lemsstat, der som den sidste opfylder denne formalitet.

1 . Oplysninger, herunder navnlig personoplysninger, der
fremsendes efter denne konvention, må af den modta
gende instans kun anvendes til det formål, der lå til grund

4 . Indtil denne konvention træder i kraft, kan enhver

for fremsendelsen .

medlemsstat samtidig med afgivelsen af den i stk. 2
omhandlede notifikation eller på ethvert senere tidspunkt
erklære, at konventionen med undtagelse af artikel 17 for
dens eget vedkommende finder anvendelse i dens forbin

2. Modtagende instanser sikrer, at sådanne oplysninger
behandles fortroligt i overensstemmelse med modtagersta
tens lovgivning.

delser med de medlemsstater, der har afgivet samme
erklæring. Sådanne erklæringer får virkning 90 dage efter
deponeringen.
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Tiltrædelse

2. Rådet vedtager ændringer til denne konvention og
anbefaler medlemsstaterne at vedtage dem i overensstem
melse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

1 . Denne konvention er åben for tiltrædelse af stater,
der bliver medlem af Den Europæiske Union.

3 . De således vedtagne ændringer træder i kraft efter
bestemmelserne i artikel 24, stk. 3 .

2 . Teksten til denne konvention på den tiltrædende stats
sprog, som udarbejdet af Rådet for Den Europæiske

4 . Uanset stk. 1 , 2 og 3 kan formularerne i bilaget
ændres ved afgørelse truffet af Rådet på forslag af

Artikel 25

Union, er autentisk.

Eksekutivkomitéen i overensstemmelse med artikel 18 ,
stk. 4 , litra b ), eller på forslag af medlemsstater, der er
parter i denne konvention, eller Kommissionen.

3 . Tiltrædelsesinstrumenterne deponeres hos deposita
ren .

Artikel 27

4 . Denne konvention træder i kraft over for den tiltræ

Depositar og offentliggørelse

dende stat 90 dage efter deponeringen af den pågældende
stats tiltrædelsesinstrument eller på datoen for konventio
nens ikrafttræden, hvis den endnu ikke er trådt i kraft
ved udløbet af ovennævnte periode.

1 . Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske
Union er depositar for denne konvention.

5 . Er denne konvention endnu ikke trådt i kraft, når

2 . Depositaren offentliggør i De Europæiske Fællesska

tiltrædelsesinstrumentet deponeres, finder bestemmelserne
i artikel 24, stk. 4, anvendelse på de tiltrædende med
lemsstater .

bers Tidende:

a ) oplysning om vedtagelser og tiltrædelser
b ) datoen for denne konventions ikrafttræden
c ) datoen for denne konventions anvendelse mellem tre

Artikel 26

Ændringer
1 . Medlemsstater, der er parter i denne konvention,
samt Kommissionen kan foreslå ændringer til denne
konvention. Alle ændringsforslag sendes til depositaren,
der underretter Rådet herom .

medlemsstater

d ) erklæringer som omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2,
artikel 3 , artikel 4 , stk. 3 , artikel 10, stk. 2 , artikel
14, stk. 2, artikel 19, nr. 1 , litra b ), artikel 19, nr. 2,
litra c ), og artikel 24, stk. 4

e ) oplysning om forbehold og tilbagetrækning af forbe
hold , if. artikel 23 , stk. 1 .
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En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Protokoll gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι εθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το
παρόν πρωτόκολλο.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
protocole.
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol
hebben gesteld .

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente
protocolo .
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkir
jan.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar
único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana,
neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .
Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar
på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk
og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed og er deponeret i arkiverne i Generalsekretaria
tet for Rådet for Den Europæiske Union.
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer
Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer,
italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekreta
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
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Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μάιου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα μόνο αντίτυπο,
στην αγγλική, γαλλική , γερμανική, δανική , ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική , ολλανδική ,
πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και
κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Done at Brussels, on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German,
Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally
authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the
Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique,
en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain mile naoi gcéad nócha a
seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis,
sa Ghaeilge, sa Ghearmåinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa
Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha
sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in unico esemplare in lingua
danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola,
svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare
depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea .

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig, in één exemplaar
in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de
Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie .

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar
único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlan
desa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyh
deksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hol
lannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä
kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin
neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdat i Bryssel den tjugosjätte maj nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska,
svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerat i arkiven vid generalsekreta
riatet för Europeiska unionens råd .
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Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française
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Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På Konungariket Sverige vågnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Konventionen om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i civile
eller kommercielle anliggender
( Dansk, danés , Dänisch , δανικά, Danish , danois , danese , deens , dinamarquês , tanska, danska)
ANMODNING OM FORKYNDELSE AF DOKUMENTER

(Konventionens artikel 4, stk. 3)
(*) Fakultativt

Referencenr.
1.

FREMSENDENDE INSTANS
1.1 .
1.2 .

1.3 .

Navn :
Adresse :

1.2.1 .

Gade + nr. /Postboks :

1.2.2 .

By + postnr.:
1.4 . Fax O :

Tlf.:

1.5 .

1.2.3. Land :
E-post (*): ....

2.5 .

2.2.3. Land :
E-post (*): ....

3.5 .

3.2.3 . Land :
E-post (*):

MODTAGENDE INSTANS
2.1 .

Navn :

2.2 .

Adresse :

2.3 .
3.

Gade + nr./Postboks :

2.2.2 .

By + postnr.:
2.4 . Fax *):

Tlf.:

REKVIRENT

3.1 .
3.2 .

3.3.
4.

2.2.1 .

Navn :
Adresse :

3.2.1 .

Gade + nr./Postboks :

3.2.2 .

By + postnr.:
3.4 . Fax (*):

Tlf. : (*)

MODTAGER
4.1 .
4.2 .

Navn :
Adresse :

4.2.1 .

Gade + nr./ Postboks :

4.2.2 .

By + postnr.:
4.2.3 . Land :
Tlf .: O
4.4 . Fax (*):
4.5 . E-post (*): ....
Personnummer/sygesikringsnummer/registreringsnummer eller tilsvarende (*):

4.3 .
4.6 .

5 . FORKYNDELSESMÅDE
□ 5.1 . Efter modtagerstatens lovgivning
□ 5.2 . På følgende særlige måde :

□

5.2.1 .
□
□

Hvis denne måde er uforenelig med modtagerstatens lovgivning , skal dokumentet forkyndes i

overensstemmelse med denne lovgivning :
5.2.1.1 . ja
5.2.1.2 .
nej

6 . DOKUMENT, DER SKAL FORKYNDES

a) 6.1 .

□
□

Dokumentets art:

6.1.1 . Retsligt
□ 6.1.1.1 . stævning
□ 6.1.1.2 . dom
6.1.2 . Udenretsligt

b) 6.2 .
c) 6.3 .

□
□

6.1.1.3.
6.1.1.4.

appel
andet:

[J F

□ GR

Dato eller tidsfrist fastsat i dokumentet (*):
Det i dokumentet anvendte sprog :

— 6.3.1 .

Original

□ D

DEN

□ DK

□ ES

□ Fl

□ I

□ NL

DP

DS

□ andet:

— 6.3.2 .

Oversættelse (*)

□ D

□ EN

□ DK

□ ES

□ Fl

□ F

□ GR

□ I

□ NL

□ P

□ S

□ andet :
d) 6.4 .

Antal bilag :

7 . RETURNERING AF EN KOPI AF DOKUMENTET LEDSAGET AF EN AFLEVERINGSATTEST (jf - konventionens artikel 4 ,
stk . 5)
□ 7.1 . Ja
(i så fald sendes det dokument, der skal forkyndes , i to eksemplaret)
□ 7.2 . Nej
1. I henhold til konventionens artikel 7, stk. 2, skal de med henblik på forkyndelsen nødvendige foranstaltninger træffes hurtigst muligt. Hvis det
ikke er muligt at forkynde dokumentet inden en måned efter modtagelse, skal De underrette denne instans herom ved hjælp af den i punkt 13
omhandlede attest.

2. Hvis De ikke kan imødekomme anmodningen om forkyndelse på grundlag af de fremsendte oplysninger eller dokumenter, skal De i henhold til
konventionens artikel 6, stk. 2, på den hurtigst mulige måde tage kontakt med denne instans for at rekvirere de manglende oplysninger eller
aktstykker.

Udfærdiget i :
Underskrift og/eller stempel :

den :
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Referencenr. for den modtagende instans :
BEVIS FOR MODTAGELSE

(Konventionens artikel 6, stk. 1 )
Modtagelsesbeviset skal snarest muligt og under alle omstændigheder inden syv dage efter modtagelsen af dokumentet
fremsendes på den hurtigst mulige måde.
8.

MODTAGELSESDATO :

Udfærdiget i :

den :

Underskrift og/eller stempel :

MEDDELELSE OM RETURNERING AF ANMODNING OG DOKUMENT

(Konventionens artikel 6, stk. 3)
Anmodning og dokument skal returneres straks ved modtagelsen.

9 . ÅRSAG TIL RETURNERING :

□

9.1 .

Anmodningen falder helt klart uden for konventionens anvendelsesområde :
□ 9.1.1 . dokumentet vedrører ikke civile eller kommercielle spørgsmål
□ 9.1.2 . anmodningen om forkyndelse er ikke fra en medlemsstat til en anden medlemsstat

□

9.2 .

Forkyndelse er umulig , fordi de formelle krav ikke er opfyldt:
□ 9.2.1 . angivelserne på dokumentet er
□ 9.2.3 .
ikke let læselige

□

□

9.3 .

9.2.2 .

det sprog , der er benyttet ved
udfyldelsen af formularen , er ikke
det rigtige

□

9.2.4.

det modtagne dokument er ikke en tro gengi
velse af det afsendte dokument

andet (præciseres):

Forkyndelsesmåden er uforenelig med lovgivningen i nærværende medlemsstat (jf. konventionens artikel 7 ,
stk. 1 )

Udfærdiget i :

den :

Underskrift og/eller stempel :

MEDDELELSE OM VIDERESENDELSE AF ANMODNING OG DOKUMENT
TIL DEN KOMPETENTE MODTAGENDE INSTANS

(Konventionens artikel 6, stk. 4)
Anmodningen og dokumentet er fremsendt til følgende modtagende instans, som har territorial kompetence til at forkynde
det:

10.1 .

NAVN :

10.2 .

10.3 .

Adresse :

Tlf.:

10.2.1 .

Gade + nr./Postboks :

10.2.2 .

By + postnr.:
10.4 . Fax (*):

10.5.

Udfærdiget i :

10.2.3 . Land :
E-post (*):

den :

Underskrift og/eller stempel :

Referencenr. for den kompetente modtagende instans :
MEDDELELSE OM MODTAGELSE FRA DEN KOMPETENTE MODTAGENDE INSTANS TIL DEN FREMSENDENDE
INSTANS

( Konventionens artikel 6, stk. 4)
Denne meddelelse skal fremsendes snarest muligt og under alle omstændigheder inden syv dage efter modtagelsen af
dokumentet på den hurtigst mulige måde.
11 . MODTAGELSESDATO :

Udfærdiget i :
Underskrift og/eller stempel :

,

den :
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ATTEST FOR FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE AF ET DOKUMENT (AFLEVERINGSATTEST)
(Konventionens artikel 10)
Forkyndelse skal ske hurtigst muligt. Hvis det ikke har været muligt at forkynde dokumentet inden en måned efter
modtagelsen, underretter den modtagende instans under alle omstændigheder den fremsendende instans herom (jf.
konventionens artikel 7, stk. 2)

12 . □

GENNEMFØRELSE AF FORKYNDELSEN
a) 12.1 . Dato og sted for forkyndelsen :
b) 12.2 . Dokumentet er blevet

A)

□
□

12.2.1 . forkyndt i overensstemmelse med lovgivningen i modtagerstaten , dvs .
12.2.1.1 . afleveret
□
□

12.2.1.1.1 . til modtageren personligt
12.2.1.1.2 . til en anden person
12.2.1.1.2.1 . Navn :

12.2.1.1.2.2 . Adresse :
12.2.1.1.2.2.1 . Gade + nr./Postboks :

12.2.1.1.2.2.2 . By + postnr.:

12.2.1.1.2.2.3. Land :

12.2.1.1.2.3 . Tilknytning til modtageren :

□ Familie
□
□
□

□ Ansat

□ Andet

□ 12.2.1.1.3 . på modtagerens bopæl
12.2.1.2 . forkyndt pr. post
12.2 . 1.2.1 . uden modtagelsesbevis
12 . 2 . 1.2 . 2 . med vedlagte modtagelsesbevis
□ 12.2.1.2.2.1 . fra modtageren
□ 12.2.1.2.2.2 . fra en anden person
12.2.1.2.2.2.1 . Navn :
12.2.1.2.2.2.2 . Adresse :

12.2.1.2.2.2.2.1 . Gade + nr./Postboks :

12.2.1.2.2.2.2.2 . By + postnr.:

12.2.1.2.2.2.3 .

□ Familie

B)

c)

12.3 .

12.2.1.2.2.2.2.3 . Land :

Tilknytning til modtageren :

□ Ansat

□

12.2.1.3 . på anden måde (præciseres):

□

12.2.2 .

□ Andet

forkyndt på følgende særlige måde ( præciseres):

Dokumentets modtager er blevet [mundtligt] [skriftligt] underrettet om , at han/hun kan nægte at modtage
dokumentet, hvis det ikke er affattet på et sprog , der er officielt sprog på forkyndelsesstedet eller i
afsenderstaten , og som han/hun forstår.

13 . □

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 , STK . 2
Det har ikke været muligt at forkynde dokumentet inden en måned efter modtagelsen .

14 . □

NÆGTET MODTAGELSE AF DOKUMENTET
Modtageren nægtede at modtage dokumentet under henvisning til det anvendte sprog . Dokumentet er vedføjet denne
attest .

15. □ ÅRSAG TIL MANGLENDE FORKYNDELSE AF DOKUMENTET
□

15.1 .

Ukendt adresse

□

15.2 .

Modtageren kan ikke lokaliseres

□

15.3.

Dokumentet har ikke kunnet forkyndes inden den dato eller inden for den tidsfrist, der er angivet i punkt 6.2.

15.4 .

Andet (præciseres):

□

Dokumentet er vedføjet denne attest .

Udfærdiget i :
Underskrift og/eller stempel :

den :
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RÅDETS RETSAKT

af 26. maj 1997

om udarbejdelse af protokollen om fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af
konventionen om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og
udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender
( 97/C 261/02 )

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.3 , stk. 2, litra c ),
som henviser til artikel 17 i konventionen om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlems
stater af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender,

som tager i betragtning, at i henhold til traktatens artikel K.3, stk. 2, litra c), kan det i
konventioner udarbejdet på grundlag af traktatens artikel K.3 bestemmes, at De Europæiske
Fællesskabers Domstol efter de nærmere regler, som er fastsat i de pågældende konventioner,
har kompetence til at fortolke disses bestemmelser, og
som har gennemgået Europa-Parlamentets synspunkter ( l ) fremsat i forbindelse med en høring,
der er foretaget af formandskabet i henhold til traktatens artikel K.6 —

FASTSLÅR, at den hertil knyttede protokol, som repræsentanterne for medlemsstaternes regerin
ger har undertegnet dags dato, hermed er udarbejdet, og
ANBEFALER medlemsstaterne at vedtage denne protokol i overensstemmelse med deres forfat
ningsmæssige bestemmelser .

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . maj 1997.
På Rådets vegne
W. SORGDRAGER

Formand

( x ) Udtalelse afgivet den 11 . april 1997 ( endnu ikke offentliggjort i Tidende ).
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PROTOKOL

udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om fortolkning
ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om forkyndelse i Den Europæiske
Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle
anliggender

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER i denne protokol, Den Europæiske Unions medlemsstater —

SOM HENVISER TIL Rådet for Den Europæiske Unions retsakt af 26 . maj 1997,

SOM HENVISER TIL artikel 17 i konventionen om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af
retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender, hvori det bestemmes, at De
Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at træffe afgørelse om fortolkningen af konventio
nen ,

SOM ØNSKER at fastsætte de betingelser, hvorpå De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence
til at træffe afgørelse om fortolkningen af konventionen og denne protokol —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER :

Artikel 1

— i Frankrig: la Cour de cassation og le Conseil
d'État

I overensstemmelse med artikel 17 i konventionen om

forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af
retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommer
cielle anliggender, i det følgende benævnt » konventio
nen «, har De Europæiske Fællesskabers Domstol på de
betingelser, der er fastsat i denne protokol , kompetence
til at træffe afgørelse om fortolkningen af konventionen
og denne protokol .

— i Irland : the Supreme Court

— i Italien : la Corte Suprema di cassazione og il
Consiglio di Stato
— i Luxembourg: la Cour supérieure de justice i dens
egenskab af kassationsret
— i Nederlandene: de Hoge Raad
— i Østrig: der Oberste Gerichtshof, der Verwal
tungsgerichtshof og der Verfassungsgerichtshof

Artikel 2

— i Portugal : o Supremo Tribunal de Justiça og o
Supremo Tribunal Administrativo

1 . Nedennævnte retter kan anmode Domstolen om at

— i Finland: korkein oikeus/högsta domstolen og
korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdom

træffe præjudiciel afgørelse vedrørende et fortolknings
spørgsmål:
a ) følgende højeste retsinstanser i medlemsstaterne :
— i Belgien: la Cour de cassation — het Hof van

Cassatie og le Conseil d'État — de Raad van

stolen

— i Sverige : Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen og Marknadsdomstolen
— i Det Forenede Kongerige: the House of Lords

State

— i Danmark: Højesteret

b ) retterne i medlemsstaterne, når de træffer afgørelse
som appelinstans .

— i Tyskland : die Obersten Gerichtshöfe des Bun
des

— i Grækenland : τα Ανώτατα δικαστήρια
— i Spanien: el Tribunal Supremo

2 . Efter anmodning fra den berørte medlemsstat kan den
i stk . 1 , litra a ), anførte liste over medlemsstaternes
højeste retsinstanser ændres ved en afgørelse truffet af
Rådet for Den Europæiske Union.
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Artikel 3

Artikel 6

1 . Såfremt et fortolkningsspørgsmål rejses under en rets
sag ved en i artikel 2, stk . 1 , litra a ), anført ret, skal
denne ret, hvis den skønner, at en afgørelse af dette
spørgsmål er nødvendig, for at den kan afsige dom,
anmode Domstolen om at afgøre spørgsmålet.

Der kan ikke tages forbehold med hensyn til denne
protokol.

2 . Såfremt et sådant spørgsmål rejses ved en i artikel 2,
stk. 1 , litra b ), anført ret, kan denne ret på de i stk. 1
fastsatte betingelser anmode Domstolen om at afgøre
spørgsmålet.

1 . Denne protokol skal vedtages af medlemsstaterne i
overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestem

Artikel 4

1 . Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan
anmode Domstolen om at udtale sig om et fortolknings
spørgsmål, såfremt afgørelser truffet af retter i denne stat
er i modstrid med den fortolkning, der er anlagt af
Domstolen eller kommet til udtryk i en dom afsagt af en
af de i artikel 2, stk. 1 , litra a ) og b ), nævnte retsinstanser
i en anden medlemsstat, hvis denne medlemsstat er part i
denne protokol. Bestemmelserne i dette stykke gælder
kun for retskraftige domme .

Artikel 7

melser .

2 . Medlemsstaterne giver depositaren notifikation om
afslutningen af de procedurer, der efter deres forfatnings
mæssige bestemmelser kræves for at vedtage denne proto
kol .

3 . Denne protokol træder i kraft 90 dage efter den dato,
hvor den tredje af de stater, som på tidspunktet for
Rådets vedtagelse af retsakten om udarbejdelse af denne
protokol var medlem af Den Europæiske Union, har
foretaget notifikation, jf. stk . 2 . Protokollen træder dog
tidligst i kraft samtidig med konventionen .

Artikel 8

2. Den fortolkning, som anlægges af Domstolen i anled
ning af en sådan anmodning, er uden virkning for de
domme, der har givet anledning til anmodningen om en
fortolkning.

1 . Denne protokol er åben for tiltrædelse af stater, der
bliver medlem af Den Europæiske Union .

2 . Tiltrædelsesinstrumenterne deponeres hos deposita
ren .

3 . Det offentliges øverste repræsentant ved kassations
retterne i medlemsstaterne eller enhver anden myndighed
udpeget af en medlemsstat har kompetence til at anmode
Domstolen om en fortolkning i henhold til stk . 1 .

4 . Justitssekretæren ved Domstolen giver meddelelse om
anmodningen til medlemsstaterne samt til Kommissionen
og Rådet for Den Europæiske Union, som inden to
måneder fra denne meddelelse kan indgive indlæg eller
andre skriftlige udtalelser til Domstolen .

5 . Den i nærværende artikel fastlagte fremgangsmåde
giver ikke anledning til hverken opkrævning eller godtgø
relse af gebyrer og sagsomkostninger.

3 . Den tiltrædende medlemsstat oplyser samtidig med
deponeringen af sit tiltrædelsesinstrument, hvilken eller
hvilke af dens højste retsinstanser der har beføjelse til at
anmode Domstolen om at træffe præjudiciel afgørelse
vedrørende et fortolkningsspørgsmål , jf. artikel 2, stk. 1 ,
litra a ).

4 . Inden datoen for denne protokols ikrafttræden for
den tiltrædende medlemsstat vedtager Rådet i overens
stemmelse med artikel 2, stk. 2, ændringer til listen over
de højeste retsinstanser i artikel 2, stk. 1 , litra a ).

5 . Teksten til denne protokol på den tiltrædende med
lemsstats sprog, som udarbejdet af Rådet for Den Euro
pæiske Union, er autentisk .

Artikel 5

6 . Denne protokol træder i kraft for den tiltrædende
medlemsstat 90 dage efter deponeringen af den pågæl

Protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fæl
lesskabers Domstol og Domstolens procesreglement fin
der anvendelse .

dende stats tiltrædelsesinstrument eller på datoen for
protokollens ikrafttræden, hvis den endnu ikke er trådt i
kraft ved udløbet af perioden på 90 dage .
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3 . De således vedtagne ændringer træder i kraft efter
bestemmelserne i artikel 7.

1 . Medlemsstater, der er parter i denne protokol, samt
Kommissionen kan foreslå ændringer til denne protokol,
jf. dog artikel 2, stk. 2, og artikel 8 , stk. 4 . Alle
ændringsforslag sendes til depositaren, der underretter

Artikel 10

Rådet herom .

1 . Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske
Union er depositar for denne protokol .

2 . Rådet vedtager ændringer og anbefaler medlemssta
terne at vedtage dem i overensstemmelse med deres
forfatningsmæssige bestemmelser.

2 . Depositaren offentliggør i De Europæiske Fællesska
bers Tidende notifikationer, dokumenter og meddelelser
vedrørende denne protokol.
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En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Protokoll gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το
παρόν πρωτόκολλο.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
protocole .
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol
hebben gesteld .

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente
protocolo .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkir
jan.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar
único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana ,
neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .
Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar
på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk
og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed og er deponeret i arkiverne i Generalsekretaria
tet for Rådet for Den Europæiske Union.
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer

Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer,
italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekreta
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
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Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μάιου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα μόνο αντίτυπο,
στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική ,
πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και
κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Done at Brussels, on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German,
Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally
authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the
Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique,
en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain mile naoi gcéad nócha a
seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis,
sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa
Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha
sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in unico esemplare in lingua
danese, finlandese, francese, greca , inglese, irlandese, italiana , olandese, portoghese, spagnola,
svedese e tedesca , i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare
depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea .

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig, in één exemplaar
in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de
Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie .

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar
único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlan
desa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyh
deksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hol
lannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä
kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin
neuvoston pääsihteeristön arkistoon .

Utfärdat i Bryssel den tjugosjätte maj nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska , nederländska, portugisiska, spanska,
svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerat i arkiven vid generalsekreta
riatet för Europeiska unionens råd .
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Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française
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Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På Konungariket Sveriges vågnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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FORKLARENDE RAPPORT

om konventionen, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union,
om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter
i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
(Godkendt af Rådet den 26. juni 1997)
( 97IC 261/03 )

INDLEDNING

1 . Konventionerne om civilretligt samarbejde i Den Europæiske Union har til formål at skabe
et fælles retsområde, hvor borgerne kan gøre deres ret gældende og nyde de samme garantier
som dem, de har ved deres eget lands domstole.
Det er i den forbindelse et væsentligt krav, at procedurerne afvikles hurtigt, og at
retssikkerheden garanteres i en tid , hvor udviklingen af de indbyrdes relationer, hvad enten
de berører privatsfæren eller de økonomiske eller kulturelle forbindelser, uundgåeligt
medfører flere tvister .

Fremsendelsen af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle
spørgsmål fra én medlemsstat til en anden med henblik på forkyndelse er et uomgængeligt
led i afviklingen af en sag og skal kunne ske på tilfredsstillende betingelser .
2 . Den 29 . og 30 . oktober 1993 gav justitsministrene, forsamlet i Rådet, en gruppe ved navn
Gruppen vedrørende Forenkling af Dokumentfremsendelse mandat til at udarbejde et
instrument med det formål at forenkle og fremskynde dokumentfremsendelsesprocedurerne
mellem medlemsstaterne. Gennemgangen af besvarelserne af det spørgeskema, der var blevet
udarbejdet i april 1992 under det portugisiske formandskab i samarbejde med Nederlandene
og Det Forenede Kongerige, havde nemlig afsløret et komplekst, uensartet og lidet effektivt
system .

Da de fleste medlemsstater er parter i Haag-konventionen af 15 . november 1965 om
forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller
kommercielle spørgsmål, men også i bilaterale eller regionale instrumenter, er der med tiden
opstået en vis forvirring med hensyn til, hvilke procedurer der skal følges eller har forrang,
hvilket giver anledning til langsommelighed, fejl eller kontroversielle valg.

I 1993 forelagde den nederlandske delegation et udkast til en tilpasning af artikel IV — om
forkyndelse af dokumenter mellem Den Europæiske Unions medlemsstater — i den
protokol, der er knyttet som bilag til Bruxelles-konventionen af 27. september 1968 om
retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder
handelssager.
Dette udkast blev drøftet en første gang i gruppen, hvorefter det tyske formandskab
udarbejdede et spørgeskema om den procedure, der anvendes i de enkelte medlemsstater .

Endelig forelagde det franske formandskab i begyndelsen af 1995 et nyt udkast, som navnlig
bygger på indførelse af én enkelt ordning, der skal være obligatorisk for alle medlemssta
terne .

På grundlag af medlemsstaternes forslag og resultaterne af en høring af retsudøvere, som
fandt sted på Kommissionens tjenestegrenes initiativ, gik arbejdet i retning af en løsning,
som skaber ligevægt mellem de forskellige foreliggende holdninger.
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Efter at gruppen havde afsluttet sine drøftelser, forelagde det nederlandske formandskab i
henhold til artikel K.6 i traktaten om Den Europæiske Union konventionsudkastet til
behandling i Europa-Parlamentet ( 1 ).

Den 26 . maj 1997 fastlagde Rådet konventionen ( 2 ), som samme dag blev undertegnet af
repræsentanter for samtlige medlemsstater.

3 . Den nye konvention er den eneste, der skal finde anvendelse mellem Unionens medlemssta
ter, med forbehold af allerede eksisterende eller fremtidige aftaler mellem to eller flere
medlemsstater om et tættere samarbejde mellem disse, som omhandlet i artikel K.7 i
traktaten om Den Europæiske Union .
Konventionen ligger i direkte forlængelse af Haag-konventionen af 1965 , som den har
overtaget en række løsninger fra, men den indfører nogle nyskabelser, der bygger på fire
hovedprincipper.
For at undgå forsinkelser som følge af fremsendelse af dokumenter gennem flere mellemled
indføres der for det første mere direkte forbindelser mellem de personer eller myndigheder,
der er ansvarlige for dokumentfremsendelsen, og dem, der skal forkynde dokumenterne eller
sørge for, at de bliver forkyndt.
Dernæst indføres der en række praktiske metoder til forenkling af retsudøvernes opgaver,
såsom anvendelse af moderne fremsendelsesmidler, en fuldstændigt dækkende formular, der
er enkel at anvende i praksis, samt fortegnelser over de modtagende instanser, medlemssta
terne har udpeget.
For at beskytte parternes rettigheder indføres der endvidere bl.a. nyskabende regler om
oversættelse af dokumenter .

Der nedsættes tillige en eksekutivkomité, der skal påse, at konventionen fungerer efter
hensigten, og som desuden skal udarbejde og ajourføre en håndbog vedrørende de
modtagende instanser, opstille en ordliste over nyttige juridiske udtryk samt fremsætte
forslag med henblik på at forbedre gennemførelsen af konventionens bestemmelser eller
ændre dens indhold .

Endelig skal der som kronen på værket vedtages en protokol om fortolkning af konventio
nen ved De Europæiske Fællesskabers Domstol , hvor protokollen af 3 . juni 1971 om
Domstolens fortolkning af Bruxelles-konventionen af 27. september 1968 er benyttet som
model ved udarbejdelsen.
Spørgsmålet om forkyndelse af dokumenter er omhandlet i artikel 20 i Bruxelles-konventio
nen og i artikel IV i den dertil knyttede protokol , og disse to artikler bør derfor tilpasses .
Med denne konvention, der er det første resultat af det civilretlige samarbejde, som blev
indført med afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, bliver det muligt at styrke de
eksisterende forbindelser mellem medlemsstaterne .

Det er op til juristerne og retsudøverne at sørge for, at konventionen bliver en succes .

(*) Udtalelse afgivet den 11 . april 1997 (endnu ikke offentliggjort i Tidende ).
( 2 ) Se side 1 i denne Tidende .
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2 . Stk. 2 er blevet indsat i artikel 1 for at fritage
modtagermedlemsstaten for ethvert ansvar for forkyndel
sen af et dokument for en person, hvis adresse er
ukendt.

Artikel 1

Anvendelsesområde

1 . I artikel 1 , stk. 1 , fastlægges konventionens anvendel
sesområde . Det fastsættes således, at konventionen regu
lerer forholdet mellem Den Europæiske Unions medlems
stater for så vidt angår fremsendelse af dokumenter i
sager om civile eller kommercielle spørgsmål.
Forholdet mellem konventionen og andre aftaler eller
arrangementer, der er indgået af to eller flere medlemssta
ter, behandles i artikel 20 . Der henvises derfor for så vidt
angår dette spørgsmål til redegørelsen vedrørende artikel

Stk . 2 betyder dog ikke, at instansen i modtagermedlems
staten, der modtager en anmodning om forkyndelse af et

dokument for en person, hvis adresse er ufuldstændig
eller unøjagtig, kan undlade at foranstalte en efter
forskning med de midler, den har til sin rådighed .
Hvis modtagerens adresse på trods af sådanne foranstalt
ninger ikke kan fastslås, vil det være ønskeligt, om
dokumentet snarest muligt sendes tilbage til den fremsen
dende instans .

20 .

Artikel 2

Fremsendende og modtagende instanser
Konventionen omhandler fremsendelse af retslige og
udenretslige dokumenter med henblik på forkyndelse .
Den definerer ikke, hvad der skal forstås ved retslige og
udenretslige dokumenter.
Ved retslige dokumenter skal naturligvis forstås doku
menter, der har tilknytning til en retssag . For udenretslige
dokumenter synes det ikke muligt at give en præcis
definition. Der vil være tale om dokumenter udarbejdet
af en stævningsmand, f.eks, notarialakter, eller dokumen
ter udarbejdet af en officiel myndighed i medlemsstaten
eller dokumenter, der som følge af deres art eller betyd
ning gør det berettiget, at de fremsendes og forkyndes for
modtagerne efter en officiel procedure .

I artikel 2 fastlægges princippet om direkte fremsendelse
mellem decentraliserede instanser af dokumenter med

henblik på forkyndelse. Dette system, der betyder et nyt
fremskridt inden for det retlige samarbejde mellem med
lemsstaterne, er en af konventionens væsentligste nyska
belser .

For at afhjælpe den langsommelige fremsendelse ad diplo
matisk vej , som er den eneste fremsendelsesmåde mellem

stater, der ikke er parter i konventioner på området,
indfører en række eksisterende aftaler centrale myndighe
der, der som oftest gennem flere mellemled skal sørge for
at få dokumenterne frem til modtagerne; i modsætning
hertil søger denne konvention at fjerne mellemleddene

I lighed med de mange andre aftaler, der også anvender
begrebet civile eller kommercielle spørgsmål, giver kon
ventionen ingen definition heraf, og den henviser heller
ikke til definitionen i afsenderstatens eller modtagersta
tens lovgivning.
Af hensyn til sammenhængen mellem de forskellige kon
ventioner, der er indgået i Den Europæiske Union, vil det
være hensigtsmæssigt at henholde sig til den fortolkning
af begrebet civile og kommercielle spørgsmål, som Dom
stolen har givet; den fastlægger en selvstændig definition,
der tager hensyn til konventionens målsætninger og
hovedlinjer samt til de generelle principper, der kan
udledes af alle de nationale retssystemer . Civile eller
kommercielle spørgsmål er altså ikke begrænset til det
materielle anvendelsesområde for Bruxelles-konventionen
af 1968 .

Fra civile og kommercielle spørgsmål udelukkes først og
fremmest straffesager og skattesager, men ikke civile
søgsmål, som pådømmes i forbindelse med disse sager .
For at beskytte de impliceredes rettigheder og især retten
til kontradiktion bør disse begreber dog anvendes med en
vis fleksibilitet.

mellem afsendelsen af et dokument fra den fremsendende

medlemsstat og forkyndelsen i den modtagende medlems
stat .

Medlemsstaterne skal derfor udpege stævningsmænd, ret
lige eller administrative myndigheder eller andre personer,
som er kompetente og har midlerne til at udføre de
opgaver, der påhviler de fremsendende og de modtagende
instanser . Medlemsstaterne har dog ifølge konventionen
ikke pligt til at udstyre de private instanser, de måtte
udpege, med sådanne midler.
Medlemsstaterne kan også udpege én instans, der inden
for et bestemt territorialt område både skal fungere som
fremsendende og som modtagende instans, eller de kan
udpege separate instanser .

Forbundsstater samt stater med flere retssystemer og
stater med autonome territoriale organer kan udpege flere
sådanne instanser .

Uanset decentraliseringsprincippet kan medlemsstaterne
dog også erklære, at de for hele deres område udpeger én
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eneste fremsendende instans og én eneste modtagende
instans , eller én instans, der varetager begge funktioner .
Disse staters udpegelse af én instans bør dog ikke med
føre, at iværksættelsen af forkyndelsesprocedurerne for
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med dokumentet. Den kan også gøre den centrale enhed
opmærksom på tilbagevendende vanskeligheder, som den
måtte være stødt på i sine kontakter med en af de
modtagende instanser .

sinkes .

Udpegelsen af sådanne centrale instanser gælder for fem
år . Eksekutivkomitéen, der nedsættes ved artikel 18 , skal
føre tilsyn med, hvordan de decentraliserede instanser

fungerer, og sikre sig, at de er effektive . Medlemsstater,
som har udpeget en central instans, vil efter vurdering af
de oplysninger, der er indsamlet i dette regi, måske senere
foretrække at indføre decentraliserede instanser, når de

ser, hvilke resultater der er opnået i de medlemsstater, der
fra starten har valgt et decentraliseret system. Erklærin
gens gyldighed kan imidlertid forlænges hvert femte år.

I henhold til stk. 4 skal staterne i øvrigt, inden konventio
nen træder i kraft for deres vedkommende, give oplysnin
ger om de modtagende instanser, de har udpeget, så de
øvrige medlemsstaters fremsendende instanser ved , hvem

Ifølge litra c ) kan den centrale enhed i modtagerstaten
anmodes om at sende et dokument videre til den kompe
tente modtagende instans med henblik på forkyndelse,
men dette kan med artiklens ordlyd dog kun ske »i
undtagelsestilfælde «. Den centrale enhed har således i
princippet ikke til opgave direkte at behandle anmodnin
ger om fremsendelse, idet dette påhviler den modtagende
instans .

Konventionen indeholder i øvrigt en række bestemmelser,
som giver de fremsendende og de modtagende instanser
mulighed for at løse eventuelle vanskeligheder i forbin
delse med en anmodning om forkyndelse; disse bør
iværksættes, inden der rettes henvendelse til den centrale
enhed .

de skal sende dokumenterne til .

De instanser, medlemsstaterne udpeger, modtager en
håndbog med alle nyttige oplysninger, som Eksekutivko
mitéen udarbejder og hvert år ajourfører i henhold til
konventionens artikel 18 .

Artikel 3

Central enhed

For at de fremsendende og de modtagende instanser kan
løse de vanskeligheder, der måtte opstå under iværksæt
telsen af konventionen, og som de ikke kan løse ved at
tage kontakt med hinanden på deres eget niveau, fastsæt
ter konventionen, at der skal oprettes centrale enheder,
som kan afhjælpe sådanne situationer gennem direkte
forbindelse mellem den fremsendende instans og den
centrale enhed i modtagerstaten.

Således kan en fremsendende instans efter litra a ) anmode

en anden stats centrale enhed om oplysninger . Anmod
ningen kan f.eks . vedrøre spørgsmålet om, hvilken mod
tagende instans et dokument skal sendes til med henblik
på forkyndelse, når de oplysninger, den fremsendende
instans råder over, er utilstrækkelige .

Litra b ) kan anvendes i konkrete tilfælde, eller hvis der
skulle opstå mere generelle vanskeligheder. En fremsen
dende instans kan således henvende sig til den centrale
enhed i en anden medlemsstat, hvis den for et godt stykke
tid siden har sendt et dokument til en modtagende
instans i denne medlemsstat, men på trods af flere
henvendelser ikke har kunnet få at vide, hvad der er sket

At det ikke er muligt at afgøre, hvilken modtagende
instans der har territorial kompetence, bør således ikke
føre til, at dokumentet fremsendes til den centrale enhed;
der bør i stedet fremsættes en anmodning om oplysninger
efter litra a ).

Hvis det ikke har været muligt at finde frem til adressen
på modtageren af et dokument, eller hvis den anførte
adresse er forkert og ikke tillader den modtagende instans
at efterkomme en anmodning om forkyndelse, må doku
mentet under ingen omstændigheder fremsendes til den
centrale enhed. Der foreligger i så fald en situation som
den, der er omhandlet i konventionens artikel 1 , stk. 2 ,
nemlig at konventionen ikke finder anvendelse, når mod
tagerens adresse er ukendt .

Til gengæld vil et dokument kunne fremsendes til en
central enhed , hvis der på trods af gentagne henvendelser
og efter udløbet af en rimelig tidsfrist ikke foreligger svar
på spørgsmålet om, hvilken modtagende instans der har
territorial kompetence til at forkynde et dokument.

Mere generelt kan man sige, at fremsendelse af et doku
ment til modtagerstatens centrale enhed for eksempel må
være tilladt, hvis en domstol , som er udpeget som modta
gende instans, eller et fogedkontor ødelægges ved brand,
eller hvis modtagerstatens organer i området, hvor doku
mentet skal forkyndes, lammes totalt af en generalstrejke
eller en naturkatastrofe .

Under alle omstændigheder er det den fremsendende
instans, der på baggrund af disse retningslinjer skal
afgøre, om betingelserne for i undtagelsestilfælde at frem
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sende et dokument til modtagerstatens centrale enhed er
opfyldt.

Eksekutivkomitéen fører tilsyn med anvendelsen af artikel
3, litra c ), i henhold til artikel 18 , stk. 2 .
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Ved hjælp af håndbogen kan den fremsendende instans
orientere sig om, hvordan den kan træde i kontakt med
de modtagende instanser i den pågældende medlemsstat.
Der kan under den årlige ajourføring af håndbogen tages
hensyn til eventuelle tekniske nyskabelser og de nye
fremsendelsesmidler, de modtagende instanser tillader
anvendt .

Det forekommer endvidere hensigtsmæssigt, at de stater,
der er parter i Haag-konventionen af 15 . november 1965 ,
som central enhed udpeger den centrale myndighed, de
har udpeget i medfør af nævnte konventions artikel 2.

AFSNIT II

3 . De dokumenter, som den fremsendende instans sen

der, skal ledsages af formularen om anmodning om
forkyndelse, der findes i bilaget til konventionen og
derfor foreligger på samtlige sprog.

'

RETSLIGE DOKUMENTER

Afdeling 1

Konventionen indeholder ingen regler om, hvilket sprog
fortrykket på formularen skal være affattet på . De frem
sendende instanser kan derfor frit vælge at bruge for
eksempel formularer på deres eget officielle sprog eller på
den modtagende instans' officielle sprog, eller på et
EU-sprog, som modtagerstaten har erklæret at kunne
acceptere efter stk. 3 .

Fremsendelse og forkyndelse af retslige dokumenter

I denne afdeling fastsættes de regler, der gælder for den
normale dokumentfremsendelse efter konventionen .

Artikel 4

Fremsendelse af dokumenter

1 . For at hele proceduren for fremsendelse og forkyn
delse af et dokument kan afvikles så hurtigt som muligt,
skal den fremsendende instans gøre det fornødne for, at
dokumentet direkte og så hurtigt som muligt sendes til
den kompetente modtagende instans . For at finde ud af,
hvilken instans der er kompetent til at modtage doku
mentet på grundlag af modtagerens adresse, konsulterer
den fremsendende instans Eksekutivkomitéens håndbog.
2 . Konventionen indeholder ikke nogen liste over de
måder, et dokument kan fremsendes på . Da fremsendel
sen tværtimod kan ske » på enhver egnet måde «, kan man

vælge en metode, der er i overensstemmelse med landets
nationale ret, og som tager hensyn til de omstændigheder,
der gør sig gældende i hvert enkelt tilfælde, og den

Den fremsendende instans skal udfylde formularen på
modtagerstatens officielle sprog eller på et af dennes
officielle sprog, eller på et sprog, som modtagerstaten har
accepteret i henhold til stk. 3 . Den fremsendende instans
kan ved hjælp af håndbogen finde ud af, hvilket sprog
der kan anvendes, nemlig: a ) dels:

— den eneste officielle sprog, der anvendes i modta
gerstaten

— eller de forskellige officielle sprog, der kan anven
des i modtagerstaten

— eller det af de officielle sprog i modtagerstaten,
der skal anvendes som følge af modtagerens
adresse

b ) dels :

— et andet sprog, der anvendes i en af Den Europæi
ske Unions medlemsstater, og som modtagerstaten
har erklæret at kunne acceptere.

forbindelse, der kan etableres med den kompetente mod
tagende instans.

Det må dog ikke komme dokumentmodtageren til skade,
at der er frit valg med hensyn til, hvordan fremsendelsen
gennemføres . Derfor siger konventionen, at det modtagne
dokument skal være en tro gengivelse af det afsendte
dokument, og at alle angivelser på dokumentet skal være
let læselige. Hvis det ikke er tilfældet, sendes dokumen
terne straks tilbage til den fremsendende instans sammen
med et eksemplar af formularen, hvori rubrikken » Med
delelse om returnering af anmodning og dokument « er
udfyldt.

Den modtagende instans kan efter eget valg benytte det
relevante sprog efter litra a ) ovenfor eller det sprog, der
er nævnt i litra b ) ovenfor.

Det skal endvidere bemærkes, at de fleste af de oplysnin
ger, der skal angives på formularen i bilaget til konven
tionen, ikke kræver nogen oversættelse, og at Eksekutiv

komitéen vil få til opgave at opstille en ordliste på alle
EU-sprogene med de vigtigste juridiske udtryk, der kan
blive brug for til udfyldelse af formularen.
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4. Bestemmelser om fritagelse for legalisering findes i
mange konventioner. Der er derfor endnu mindre grund
til i Unionen at kræve legalisering af aktstykker, der
udelukkende fremsendes med henblik på forkyndelse.

Ifølge artikel 49 i Bruxelles-konventionen af 27. septem
ber 1968 kan en ret i en medlemsstat, der har fået
forelagt en anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse
truffet i en anden medlemsstat, i øvrigt ikke kræve
legalisering af aktstykker eller opfyldelse af tilsvarende
formaliteter .

5 . Dette stykke, som fastsætter, at et dokument kan
fremsendes i to eksemplarer til den modtagende instans
med anmodning om returnering af det ene eksemplar,
forekommer kun at kunne anvendes, hvis dokumenterne
fremsendes med traditionelle midler som f.eks . med pos
ten. Praksis skal dog tilpasses de øvrige fremsendelses
midler, der i fremtiden måtte blive anvendt, efterhånden
som de bliver indført.

Med anmodningsformularen, der fremsendes sammen
med dokumentet, kan den fremsendende instans give den
modtagende instans de nødvendige oplysninger .
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Artikel 6

Modtagelse af dokumenter ved en modtagende instans

1 . Dette stykke har til formål at sikre, at den fremsen
dende instans orienteres om, at den modtagende instans
har modtaget de afsendte dokumenter. Der lægges særlig
vægt på kravet om, at den modtagende instans skal svare
hurtigt, idet det fastsættes, at den snarest muligt og på
den hurtigst mulige måde skal sende et modtagelsesbevis .
De modtagende instanser skal derfor bestræbe sig på at
sende modtagelsesbeviset til de fremsendende instanser, så
snart de har modtaget et dokument.

Den modtagende instans kan nøjes med at returnere en
kopi af den formular om anmodning om forkyndelse, der
er fremsendt sammen med dokumenterne, efter at have
udfyldt rubrikken » Bevis for modtagelse « ( rubrik 8 i
formularen ).

Den fremsendende instans får nemlig med modtagelsen af
modtagelsesbeviset sikkerhed for, at det afsendte doku
ment er nået frem til den kompetente modtagende
instans .

Artikel 5

Oversættelse af dokumenter
1 . Når et dokument skal sendes til en anden medlems

stat med henblik på forkyndelse, underretter den frem
sendende instans rekvirenten om, at adressaten i henhold
til konventionens artikel 8 kan nægte at modtage doku
mentet på grund af det anvendte sprog.

Konventionen indeholder ingen bestemmelser om de juri
diske konsekvenser af nægtelse af at modtage et doku
ment på grund af det anvendte sprog, og det er op til de
kompetente retter at afgøre spørgsmålet.
Den fremsendende instans skal derfor gøre rekvirenten
opmærksom på, hvilken risiko han løber for så vidt angår
tidsfrister eller en effektiv eller korrekt gennemførelse af
proceduren, dersom dokumentet ikke oversættes, og en
oversættelse senere skulle vise sig nødvendig.
2 . Flvis rekvirenten vælger at lade dokumentet over
sætte, udreder han udgifterne hertil forud for fremsendel
sen; denne regel er dog ikke til hinder for, at der, hvis
lovgivningen i den medlemsstat, proceduren afvikles i,
åbner mulighed herfor, senere kan træffes afgørelse om
afholdelse af udgifterne, således at rekvirenten eventuelt
helt eller delvis kan få tilbagebetalt det udlagte beløb.
Det skal bemærkes, at med udtrykket » rekvirent « menes i
alle tilfælde den part, der har interesse i fremsendelsen af
dokumentet . Der kan derfor ikke være tale om retten .

Har den fremsendende instans inden for en rimelig frist
efter udløbet af fristen på syv dage ikke modtaget noget
modtagelsesbevis, kunne den derimod forledes til at tro,
at dokumenterne ikke er nået frem, og at de må sendes
på ny, hvilket risikerer at skabe forvirring om de forskel
lige fremsendelser.

2 . Formålet med dette stykke er at undgå, at dokumen
tet og anmodningen om forkyndelse sendes tilbage til den
fremsendende instans, hvis der blot mangler nogle supple
rende oplysninger eller aktstykker for at løse de proble
mer, som forhindrer den modtagende instans i at for
kynde dokumentet eller lade det forkynde .

3 . Dette stykke gælder i de tilfælde, hvor den modta
gende instans ikke kan efterkomme anmodningen om
forkyndelse, selv efter at have modtaget supplerende
oplysninger eller aktstykker.

Der tages højde for to tilfælde, nemlig at anmodningen
klart falder uden for konventionens anvendelsesområde,
eller at forkyndelsen er umulig, fordi de formelle krav i
konventionen ikke er opfyldt.

Det første tilfælde vedrører f.eks . en anmodning om
forkyndelse i forbindelse med en skattesag.
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Det andet tilfælde kunne f.eks . være anmodninger om
forkyndelse af ulæselige dokumenter eller af dokumenter,
der ikke ledsages af en anmodning, eller en anmodning
om forkyndelse for en person, hvis adresse det har været

umuligt at finde frem til .
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såfremt den fremsendende instans har fremsat anmodning
derom. Samme løsning benyttes, når den fremsendende
instans ikke har anmodet om en bestemt måde .

Denne anmodning kan angives i punkt 5.2.1 i formula
ren .

Dette stykke kan endvidere omfatte de tilfælde, hvor den
modtagende instans inden for en rimelig tidsfrist overho
vedet ikke har fået noget svar på en anmodning om
supplerende oplysninger eller aktstykker, jf. stk. 2 .
Anmodninger, som fejlagtigt er blevet sendt til en modta
gende instans i en anden medlemsstat end den, på hvis
område modtageren opholder sig, skal også sendes tilbage
til den fremsendende instans, ligesom anmodninger om
forkyndelse på en særlig måde , som er uforenelig med
den lokale lovgivning.
4 . Dette stykke har også til formål at undgå, at doku
menter sendes tilbage til den fremsendende instans, blot
fordi den instans, der har modtaget dem, ikke er den rette
territorialt kompetente instans i modtagerstaten . Denne
inkompetente instans skal derfor sende dokumentet
videre til den kompetente instans i samme medlemsstat.

2 . Med dette stykke forpligtes den modtagende instans
til hurtigst muligt at sætte forkyndelsesproceduren i gang.
Den modtagende instans skal straks træffe de nødvendige
foranstaltninger eller sørge for, at de træffes . For at tage
højde for eventuelle vanskeligheder er der fastsat en frist
på en måned, som anses for at være tilstrækkelig for at
gennemføre forkyndelsesproceduren .

Andet punktum må nemlig ikke fortolkes således, at den
modtagende instans kan tilsidesætte sin forpligtelse til
hurtigst muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger
eller lade dem træffe og derefter underrette den fremsen
dende instans om, at det ikke har været muligt at
forkynde dokumentet inden for de fastsatte frister.
Formålet er at slå fast, at den modtagende instans er
forpligtet til at underrette den fremsendende instans om,
at de procedurer, der er iværksat med henblik på forkyn
delsen, endnu ikke er afsluttet.

Videresendelsen skal ske under overholdelse af artikel 4 ,
dvs . direkte, hurtigst muligt og på enhver egnet måde .

Som følge af den forsinkelse, den anden fremsendelse
giver anledning til, bør denne foretages særlig hurtigt.

Det kan således i nogle tilfælde ske, at dokumentet ikke
har kunnet forkyndes inden for fristen på en måned, men
at det kan ske inden for en rimelig frist. I så fald er den
modtagende instans stadig forpligtet til at sende attesten i
formularen til den fremsendende instans efter udløbet af

fristen på en måned .

For at undgå, at den fremsendende instans ikke får
kendskab til, at dokumentet er blevet sendt videre , skal
den inkompetente modtagende instans, som har videre
sendt dokumentet, og den kompetente modtagende
instans begge underrette den fremsendende instans
herom .

Artikel 8

Mulighed for at nægte at modtage dokumentet
1 . Sprogbestemmelserne i artikel 8 gælder udelukkende

Den instans, der har territorial kompetence, skal så snart
den har modtaget dokumentet, eller inden syv dage, på
den hurtigst mulige måde underrette den fremsendende
instans herom, jf. stk. 1 .

selve dokumenterne .

For at beskytte dokumentmodtagerens interesser opstiller
konventionen det princip, at dokumentet skal oversættes
til modtagerstatens officielle sprog eller, hvis denne stat
har flere officielle sprog, til sproget eller et af sprogene på
det sted, hvor forkyndelsen skal finde sted .

Artikel 7

Forkyndelse af dokumenter

1 . Den modtagende instans underrettes om, hvordan
forkyndelsen ønskes foretaget, ved hjælp af oplysningerne
på anmodningsformularen fra den fremsendende instans .
Hvis den måde, der anmodes om forkyndelse på, er
uforenelig med modtagerstatens lovgivning, skal doku
mentet forkyndes efter reglerne i denne lovgivning,

Oversættelse kan dog i visse tilfælde vise sig at være
unødigt bekostelig eller endog i strid med modtagerens
interesser. Dette er for eksempel tilfældet, når modtage
ren er statsborger i afsenderstaten eller i hvert fald forstår
denne stats sprog.
Det skal bemærkes, at når dokumentet er affattet på eller
oversat til modtagerstatens officielle sprog eller til det
officielle sprog eller et af de officielle sprog på det sted,
hvor det skal forkyndes, kan modtageren ikke nægte at
modtage det under henvisning til brugen af dette sprog.
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Hvis dokumentet ikke er oversat, har han derimod denne

mulighed, såfremt han ikke forstår det sprog, det er
affattet på .
Konventionen forpligter dog ikke rekvirenten til at frem
sende dokumentet affattet på eller oversat til et af oven
nævnte sprog, men giver modtageren mulighed for at
nægte at modtage dokumentet under henvisning til, at
reglerne ikke er overholdt.

Hvis der opstår en tvist om, hvorvidt modtageren forstår
det sprog, dokumentet er affattet på, skal tvisten afgøres
efter de gældende regler, f.eks . ved at spørgsmålet om
forkyndelsens formelle korrekthed rejses for den ret, der
behandler den sag, som fremsendelsen af dokumentet er
et led i .

Den modtagende instans skal orientere modtageren om,
at han kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke
er affattet på et af de officielle sprog, der anvendes på
forkyndelsesstedet, eller på et af afsenderstatens sprog,
som vedkommende forstår .

Den modtagende instans kan opfylde forpligtelsen til
underretning efter dette stykke på forskellige måder.
Disse fastlægges i hver enkelt medlemsstat efter de dér
gældende regler for forkyndelse af dokumenter.
Hvis dokumenterne afleveres direkte til modtageren af en
særlig embedsmand , kan denne således give underretnin
gen mundtligt.
Forkyndes dokumenterne derimod med posten, kan
underretningen gives ved hjælp af et dokument, der
vedføjes aktstykkerne til modtageren.

De betingelser, hvorunder modtageren blev gjort bekendt
med oplysningen, skal under alle omstændigheder anføres
i punkt 12, litra c ), i forkyndelsesattesten.
Hvis modtageren nægter at modtage dokumentet under
henvisning til det anvendte sprog, bør han meddele dette
inden for en rimelig frist for at undgå at forsinke
proceduren.
Det skal bemærkes, at medlemsstaterne kan have indgået
aftaler, hvorefter hvert enkelt officielt sprog i en af disse

stater af de øvrige betragtes som et af deres egne officielle
sprog. Dette gælder for eksempel de nordiske lande, som
har tilkendegivet, at de uden forskel vil anvende dansk,
norsk og svensk i overensstemmelse med de betingelser,
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den fremsendende instans, så snart den får besked om, at
modtageren nægter at modtage dokumentet.

Artikel 9

Forkyndelsesdato
Denne artikel fastlægger kriterierne for, hvilken dato der
skal gælde for et dokuments forkyndelse .
Forkyndelsen af et dokument medfører i de fleste tilfælde
retsvirkninger, og det kan derfor være vigtigt at vide
præcis, hvornår de indtræffer.

Som følge af EU-medlemsstaternes forskellige formelle
procedureregler for dokumentforkyndelse og den forskel
lige materielle lovgivning er den begivenhed, der er afgø
rende for datoen, forskellig fra den ene medlemsstat til
den anden.

Under udarbejdelsen af konventionen prøvede man at
finde frem til en regel , der i forholdet mellem EU
medlemsstaterne kunne træde i stedet for de interne

retsregler, hvilket førte til vedtagelsen af artikel 9 .
Stk. 1 fastsætter, at datoen for forkyndelsen er den dato,
på hvilken forkyndelsen har fundet sted i overensstem
melse med modtagerstatens lovgivning. Formålet er at
beskytte modtagerens rettigheder.

Stk. 2 har derimod til formål at beskytte rekvirentens
rettigheder, idet han kan have interesse i, at forkyndelsen
sker inden for en bestemt tidsfrist eller på en bestemt
dato . Det forekommer hensigtsmæssigt, at han da skal
kunne gøre sine rettigheder gældende på en dato , som
han selv fastsætter, i stedet for at være afhængig af en
begivenhed , nemlig forkyndelsen af et dokument i en
anden medlemsstat, som han ikke har nogen direkte
indflydelse på, og som måske først indtræffer efter udlø
bet af den fastsatte frist .

Stk. 1 og 2 kan anvendes kumulativt, således at virknin

gerne af forkyndelsen kan indtræffe på forskellige tid
spunkter for modtageren af dokumentet og for rekviren
ten. En sådan situation kan for eksempel opstå i hense
ende til visse lovgivninger, såfremt en stævning afbryder
en forældelsesfrist og omfatter en opfordring til frem
møde .

Tidspunktet for afbrydelse af forældelsesfristen i forhold

til rekvirenten afgøres efter afsenderstatens lovgivning i
medfør af stk . 2 .

der er fastsat i den nordiske konvention af 1974 .

2. For at give den fremsendende instans og rekvirenten
mulighed for at træffe de forholdsregler, de måtte finde
hensigtsmæssige, skal den modtagende instans underrette

Hvad angår modtageren af dokumentet er den dato, der
skal tages i betragtning ved beregningen af fremmødefris
ten, imidlertid den, der er fastsat i modtagerstatens lov
givning .

Nr. C 261/34

| DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

27. 8 . 97

Artikel 12

Stk. 3 giver en medlemsstat mulighed for at erklære, at
den ikke vil anvende bestemmelserne i denne artikel .

Fremsendelse ad konsulær eller diplomatisk vej

Artikel 1 0

Denne artikel åbner mulighed for fremsendelse af doku
menter ad konsulær eller diplomatisk vej , men reserverer
adgangen hertil til særlige tilfælde.

Afleveringsattest og kopi af det forkyndte dokument
Den bør derfor kun anvendes i ekstremt vanskelige
Når proceduren for forkyndelse af dokumentet er gen
nemført, udfyldes den relevante rubrik på formularen
( attest for forkyndelse ).

tilfælde som f.eks . dem, der er nævnt i forbindelse med
artikel 3 , litra c ), dvs . f.eks . under sociale eller klimatiske
forhold, der gør det fuldstændig umuligt at få et doku
ment fra en medlemsstat frem til en anden medlemsstat

på anden vis .

Formularen sendes tilbage til den fremsendende instans,
eventuelt sammen med en kopi af dokumentet.

Derudover er der fastsat regler svarende til dem, der
gælder for anmodningen om forkyndelse, med hensyn til
det sprog, der skal anvendes ved udfyldelsen af attesten,
da den modtagende instans enten skal anvende det offi
cielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlems
stat, dokumentet skal sendes til, eller et sprog, som denne
medlemsstat har erklæret, at den kan acceptere .

Artikel 11

Artikel 13

Forkyndelse af dokumenter ved diplomatiske eller
konsulære repræsentanter

I denne artikel anviser konventionen en forkyndelses
måde, der er traditionelt anerkendt i internationale for
bindelser .

Enhver person, uanset nationalitet, som er bosiddende på
en medlemsstats område, har i princippet denne mulig
hed . Medlemsstaterne kan imidlertid tage forbehold med
hensyn hertil .

Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen
Artikel 14

1 . I stk. 1 fastsættes det, at den bistand, modtagersta
tens forvaltninger yder, er gratis.

Postforkyndelse

Med denne artikel tillades forkyndelse med posten.
2 . Når forkyndelsesformaliteterne ikke iværksættes af
medlemsstaternes forvaltninger, giver stk. 2 til gengæld
medlemsstaterne mulighed for at fastsætte, at omkostnin
ger afholdes af rekvirenten.
Der kan stilles krav om betaling af et forskud, inden
forkyndelsesproceduren sættes i gang. Eksekutivkomi
téens håndbog vil komme til at indeholde nyttige oplys
ninger herom, bl.a . om der skal betales et beløb, når den
fremsendende instans sender dokumentet .

Medlemsstaterne kan dog for at sikre personer, der er
bosat på deres territorium, angive, under hvilke omstæn
digheder postforkyndelse kan finde sted for de pågæl
dende. Det kan f.eks . kræves, at det skal ske som
rekommanderet forsendelse eller i henhold til konventio
nens bestemmelser om oversættelse af dokumenter .

Der gøres opmærksom på, at verdenspostkonventionen,
som alle medlemsstaterne er parter i, specielt åbner
mulighed for rekommanderet forsendelse.
De betingelser, medlemsstaterne måtte fastsætte i henhold

Afdeling 2

til stk . 2, vil i givet fald blive anført i Eksekutivkomitéens
håndbog.

Andre måder for fremsendelse af forkyndelse af retslige

Artikel 15

dokumenter

Direkte forkyndelse

Denne afdeling indeholder en række subsidiære måder at
fremsende dokumenter på .

Denne artikel tillader enhver, som har interesse i fremsen
delsen af et dokument, der er omfattet af konventionens
anvendelsesområde, at tage direkte kontakt med de kom
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petente personer i modtagerstaten med henblik på for
kyndelse af dokumentet.
Artiklen må ikke fortolkes således, at den udgør et
retsgrundlag, der hjemler direkte fremsendelse af doku
mentet fra et interesseret part til en stævningsmand . En
sådan direkte fremsendelse er kun lovlig, hvis den er i
overensstemmelse med retsreglerne i den medlemsstat,
hvor proceduren afvikles .
Stk. 2 giver imidlertid medlemsstaterne mulighed for at
tage forbehold med hensyn hertil, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at henholde sig til Eksekutivkomitéens
håndbog for at kontrollere, om den pågældende stat
modsætter sig denne fremgangsmåde .

AFSNIT III

UDENRETSLIGE DOKUMENTER

Nr . C 261 /35

Eksekutivkomitéen udgør en del af arbejdsstrukturerne
under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, jf.
Rådets erklæring til protokollen for den samling, hvor
konventionen blev fastlagt.

Komitéen består derfor af repræsentanter for alle med
lemsstaterne, herunder også de stater, der endnu ikke er
parter i konventionen, og Kommissionen deltager fuldt
ud i dens arbejde . Ud over de regler, der er fastsat i
konventionen, er reglerne for komiteéns virke de samme
som dem, der gælder for Rådets øvrige arbejdsgrupper.

Komitéen træder sammen første gang, når mindst tre
medlemsstater har erklæret, at de vil anvende konventio
nen i deres forbindelser med andre medlemsstater, der
har afgivet samme erklæring. Ifølge bestemmelserne i
artikel 18 , stk. 2 , artikel 24, stk. 4, og artikel 27, stk. 2 ,

litra c ), skal dette første møde finde sted 90 dage efter
deponeringen af den tredje erklæring, som offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1 6

Der henvises til artikel 1 med hensyn til begrebet uden
retslige dokumenter.

AFSNIT IV

Komitéen har tre hovedopgaver.

Den skal for det første føre tilsyn med, hvordan konven
tionen fungerer, dvs . indsamle alle nyttige oplysninger om
medlemsstaternes iværksættelse af konventionen . Den

FORTOLKNING VED DOMSTOLEN

Artikel 17

I denne artikel fastsættes det, at De Europæiske Fælles
skabers Domstol har kompetence til at fortolke konven
tionen. Da der imidlertid ikke har kunnet tilvejebringes
enstemmighed om dette princip, er reglerne for navnlig,
hvornår og hvordan en sag kan indbringes for Domsto
len, fastlagt i protokollen vedrørende Domstolens fortolk
ning af konventionen.

Sager kan kun indbringes for Domstolen af retter og
kompetente myndigheder i de medlemsstater, der foruden
konventionen også har ratificeret protokollen.

skal specielt se på, hvor effektive de fremsendende og de
modtagende instanser er, under hvilke omstændigheder
de centrale enheder modtager direkte anmodninger om
forkyndelse af dokumenter, samt hvordan bestemmel
serne vedrørende forkyndelsesdatoen anvendes .

Ved således at være særlig opmærksom på visse bestem
melser i konventionen skulle komitéen kunne afgøre, om
regler, der har vist sig at medføre gennemførelsesproble
mer i nogle lande, anvendes problemløst i andre, og om
man derfor kan udvide reglernes anvendelsesområde . De
oplysninger, Eksekutivkomitéen således får indsamlet, må
derfor siges at være af særlig interesse for den gensidige
underretning af medlemsstaterne . Oplysningerne vil desu
den indgå i jævnlige rapporter til Rådet, hvoraf den første
udarbejdes tre år efter komitéens første møde og de
følgende hvert femte år.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Rådet undersøger i hvert enkelt tilfælde, om det finder
det hensigtsmæssigt at sende disse rapporter til Europa
Parlamentet.

Artikel 18
Eksekutivkomité

Eksekutivkomitéen har dernæst til opgave at sørge for, at
Eftersom konventionen hovedsagelig indeholder bestem
melser om gensidig retshjælp, nedsættes der en eksekutiv
komité med det formål at følge konventionens anvendelse
og undersøge ethvert generelt spørgsmål vedrørende dens
gennemførelse .

praktiske opgaver, der er nødvendige for, at konventio
nen kan fungere tilfredsstillende, bliver udført; den skal
således udarbejde og ajourføre den håndbog, de fremsen
dende instanser skal bruge for at afgøre, hvilken modta
gende instans i de andre medlemsstater de skal sende
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dokumenterne til, og den skal opstille en ordliste over
juridiske udtryk. I håndbogen gives om muligt ligeledes
oplysninger om omkostningerne i forbindelse med for
kyndelse af dokumenter, jf. konventionens artikel 11 .
Komitéen kan endvidere sørge for, at de oplysninger, den
indsamler, bliver nyttiggjort i form af forslag til ændrin
ger af konventionen eller blot af formularen .
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artikel K.7 i traktaten om Den Europæiske Union, der
finder anvendelse mellem de medlemsstater, der er parter
deri, dvs . aftaler og arrangementer, som indeholder
bestemmelser om fremsendelse af dokumenter med hen

blik på forkyndelse, og som åbner mulighed for et
nærmere samarbejde på dette område og ikke hæmmer
det samarbejde, der etableres ved denne konvention.

Hvis denne artikel sammenholdes med artikel 1 , fremgår
det endvidere, at ingen andre aftaler, konventioner eller
Artikel 19

arrangementer således kan iværksættes mellem Den Eu
ropæiske Unions medlemsstater, der har ratificeret denne
konvention .

Anvendelse af artikel 15 og 16 i Haag-konventionen af
1965

Med denne artikel overtages den ordning, der blev ind
ført ved Haag-konventionen af 15 . november 1965 , idet
der foretages en enkel formel ændring af bestemmelserne
vedrørende medlemsstaternes notifikation af erklæringen
i nr . 1 , litra b ). Artiklen indeholder en række regler, som
skal beskytte modtagerens rettigheder, når retslige doku
menter fremsendes i henhold til denne konvention .

Nr. 1 , litra a ), vedrører stævninger eller tilsvarende
dokumenter, og det pålægges dommeren ikke at afgøre
sagen, så længe det ikke er fastslået, at dokumentet er
blevet forkyndt, og at sagsøgte, når forkyndelsen har
fundet sted , har haft tilstrækkelig tid til at varetage sine
interesser under sagen. Der indrømmes dog en undtagelse
fra denne regel for de medlemsstater, der ønsker, at deres
dommere sk^l kunne afgøre sagen efter et bestemt tids
rum, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Denne konvention erstatter navnlig Haag-konventionerne
af 1954 og 1965 , for så vidt angår forbindelserne mellem
de medlemsstater, der er parter deri , og med hensyn til
dokumentforkyndelse .
Hvis der i samme sag skal foregå flere dokumentfremsen
delser til medlemsstater og tredjelande , er det således kun
bestemmelserne i den europæiske konvention eller i de i
artikel 20 nævnte aftaler eller arrangementer, der er
gyldige for så vidt angår de dokumenter, der fremsendes
til en medlemsstat .

Derimod vil de retsakter, som i samme sag skal forkyndes
i et tredjeland, naturligvis skulle fremsendes i henhold til
de gældende aftaler med dette land .

I Eksekutivkomitéens håndbog anføres det, om medlems
staterne har indgået særaftaler eller -arrangementer med
hinanden .

Nr . 2 omhandler de tilfælde, hvor der er afsagt dom over
en sagsøgt, som ikke er mødt, idet den pågældende på
visse betingelser får mulighed for at blive fritaget for
virkningerne af, at fristen for anvendelse af retsmidler er
udløbet. For at undgå, at der opstår juridisk usikkerhed
til skade for sagsøgerens interesser i forbindelse med den
første proces , fastsætter konventionen, at medlemssta
terne i en erklæring kan begrænse fristen for imødekom
melse af anmodningen om fritagelse for retsvirknin

Denne artikel berører ikke de regler vedrørende retshjælp,

gerne .

der findes i andre konventioner, som måtte finde anven

Artikel 21

Retshjælp

delse mellem visse medlemsstater .

Nr . 2 finder ikke anvendelse på afgørelser om personers
status eller handleevne . Det forekommer således umuligt
at tillade ophævelse af en udeblivelsesdom i en skilsmisse
sag, hvis der siden er indgået nyt ægteskab, idet retssik
kerheden bør prioriteres højest på dette område.

Artikel 20

Artikel 22

Beskyttelse af fremsendte oplysninger
Denne artikel pålægger de modtagende instanser at sikre,
at de oplysninger, som de får kendskab til under udøvel
sen af deres hverv, behandles fortroligt.

Forholdet til andre aftaler eller arrangementer

Ifølge denne artikel er det kun denne konvention og de
aftaler eller arrangementer, der opfylder betingelserne i

De modtagende instanser skal sørge for, at deres interne
retsforskrifter vedrørende beskyttelse af fortrolige oplys
ninger bliver anvendt.
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De personer, som de fremsendte oplysninger vedrører, vil
altid kunne påberåbe sig gældende lovbestemmelser for at
få at vide, hvordan disse oplysninger er blevet brugt.

Nr . C 261 /37

Hvis konventionen allerede er trådt i kraft på det tid
spunkt, hvor en ny medlemsstat tiltræder den, træder den
i kraft over for den tiltrædende stat 90 dage efter, at
denne har deponeret sit tiltrædelsesinstrument. Hvis kon
ventionen imidlertid endnu ikke er trådt i kraft efter

udløbet af denne periode, sker dette for denne stats
vedkommende som for de øvrige stater på betingelserne i
artikel 24, stk. 4 . I så fald kan den tiltrædende stat afgive
en erklæring om foreløbig anvendelse .

Artikel 23

Forbehold

Denne artikel opstiller en udtømmende liste over de
forbehold, der kan tages i forbindelse med konventionen .
Forbeholdene skal fremsættes samtidig med afgivelsen af
den i artikel 24, stk . 2, nævnte notifikation, men de kan
trækkes tilbage når som helst.

Det er dog ikke en betingelse, at en ny medlemsstat skal
tiltræde konventionen, for at den kan træde i kraft over
for de lande, der var medlem af Den Europæiske Union
på den dato, hvor Rådet vedtog retsakten om konventio
nens udarbejdelse .

Det skal bemærkes, at den i artikel 14, stk. 2, omhand

lede erklæring ikke anses for at være et forbehold .
Artikel 26
Artikel 24

Ændringer

Vedtagelse og ikrafttræden
Denne artikel fastsætter, hvornår konventionen træder i
kraft i henhold til de bestemmelser, Rådet for Den

Europæiske Union har fastsat herom .
Konventionen træder i kraft 90 dage
af de 15 stater, som den 26 . maj
vedtog retsakten om udarbejdelse af
medlem af Den Europæiske Union,
godkendelsesinstrument.

efter, at den sidste
1997, hvor Rådet
konventionen, var
har deponeret sit

Stk . 4 giver imidlertid den enkelte medlemsstat mulighed
for, som det er tilfældet med de aftaler om retligt
samarbejde, der tidligere er indgået mellem medlemssta
terne, samtidig med vedtagelsen eller på et senere tids
punkt at erklære, at konventionen finder foreløbig anven
delse i dens forbindelser med de øvrige medlemsstater,
der har afgivet samme erklæring. Erklæringen træder i
kraft 90 dage efter deponeringen .
Medlemsstaterne kan dog ikke erklære, at Domstolen har
kompetence til at fortolke konventionen i den periode,
hvor den anvendes foreløbigt, da dette kræver, at alle 15
medlemsstater har vedtaget konventionens bestemmelser

Denne artikel fastsætter, hvilken procedure der skal føl
ges for at ændre konventionen.
De medlemsstater, der er parter i konventionen, og Kom
missionen kan foreslå ændringer til konventionen efter
bestemmelserne i afsnit VI i traktaten om Den Europæi
ske Union, men ændringer kan også foreslås af Ekseku
tivkomitéen efter bestemmelsen i artikel 18 , stk. 4, litra
c ).

Der indføres to forskellige procedurer, alt efter hvilken
type ændringer der er tale om.
Ifølge den første procedure, som er omhandlet i stk. 1 , 2
og 3 , vedtages ændringer af Rådet, som anbefaler med
lemsstaterne at vedtage dem i overensstemmelse med
deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Med stk . 4 indføres en forenklet procedure, hvorved
Rådet selv kan foretage ændringer i formularen i bilaget
til konventionen .

herom .

Artikel 27

Depositar og offentliggørelse
Artikel 25
Tiltrædelse

Denne artikel pålægger generalsekretæren for Rådet rol
len som depositar for konventionen.

Med denne artikel åbnes konventionen for tiltrædelse af

stater, der bliver medlem af Den Europæiske Union, og
samtidig fastsættes de nærmere bestemmelser for en
sådan tiltrædelse . Et tredjeland kan derimod ikke tiltræde

notifikationer i forbindelse med konventionen og sørger
for, at de offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers

konventionen .

Tidende, serie C.

Generalsekretæren underretter medlemsstaterne om alle
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FORKLARENDE RAPPORT

om protokollen, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union,
om fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om forkyndelse i
Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile
eller kommercielle spørgsmål
(Godkendt af Rådet den 26. juni 1997)
( 97/C 261 /04 )

I.

GENERELLE BETRAGTNINGER

1 . Rådet gav på samlingen den 29.-30 . oktober 1993
en gruppe ved navn Gruppen vedrørende Forenk
ling af Dokumentfremsendelse mandat til at udar
bejde et instrument med det formål at forenkle og
fremskynde procedurerne for fremsendelse mellem
medlemsstaterne af retslige og udenretslige doku
menter i sager om civile eller kommercielle spørgs
mål .

Under drøftelserne om konventionen om forkyn
delse i Den Europæiske Unions medlemsstater af
retslige og udenretslige dokumenter i sager om
civile eller kommercielle spørgsmål er det blevet
anset for nødvendigt at give Domstolen kompe
tence til at fortolke disse bestemmelser for at sikre
en ensartet anvendelse .

b ) De nærmere bestemmelser for protokollens
ikrafttræden svarer derimod til dem, der er
fastlagt i første og anden protokol af 19 .
december 1988 om fortolkning af konventionen
om, hvilken lov der skal anvendes på kontrakt
lige forpligtelser .
Selve princippet om at tillægge Domstolen kom
petence fastsættes i den foreliggende konven
tion, men det er protokollen hertil, der bl.a .
fastsætter betingelserne for, at en sag kan ind
bringes for Domstolen, samt fastsætter, hvilke
nationale retter der har kompetence til at ind
bringe sager for den .
Protokollen må ikke træde i kraft inden kon

ventionen. Konventionen træder i kraft, når de
15 medlemsstater har ratificeret den, protokol
len træder i kraft, når tre af disse stater har
vedtaget den.

Efter at gruppen havde afsluttet sine drøftelser,
forelagde det nederlandske formandskab i henhold
til artikel K.6 i traktaten om Den Europæiske

Under disse omstændigheder kan protokollen
tidligst træde i kraft samtidig med konventio

Union teksten til konventionsudkastet til behand

nen . Det er således kun retterne i en medlems

ling i Europa-Parlamentet (*).

stat, der er part i både konventionen og proto
kollen, der kan anmode Domstolen om at

Rådet vedtog den 26 . maj 1997 denne protokol ( 2 )
samt konventionen om forkyndelse i Den Europæi
ske Unions medlemsstater af retslige og udenrets
lige dokumenter i sager om civile eller kommer
cielle spørgsmål . Disse instrumenter blev samme
dag undertegnet af repræsentanter for samtlige
medlemsstater .

træffe afgørelse vedrørende eller tage stilling til
et fortolkningsspørgsmål .
c ) Endelig svarer de afsluttende bestemmelser til
dem, Rådet for Den Europæiske Union har
fastlagt for de konventioner, der er udarbejdet
inden for rammerne af afsnit VI i konventionen

om Den Europæiske Union. De er sammenfal
dende med konventionens bestemmelser med

2 . a ) Protokollens bestemmelser bygger på bestem

forbehold af de nødvendige tilpasninger.

melserne i EF-traktatens artikel 177. Der er i

vidt omfang inspireret af artikel 1-4 i protokol
len af 3 . juni 1971 om Domstolens fortolkning
af konventionen af 27. september 1968 om
retternes kompetence og om fuldbyrdelse af
retsafgørelser i borgerlige sager, herunder han
delssager.

De overtager navnlig de to måder, hvorpå sager
kan indbringes for Domstolen, som er fastsat i

II . BEMÆRKNINGER TIL ARTIKLERNE

Artikel 1

protokollen af 1971 .
(') Udtalelse afgivet den 11 . april 1997 (endnu ikke offentlig
gjort i Tidende ).
(2 ) Se side 17 i denne Tidende .

Artikel 1 indeholder det samme princip som protokol
len af 1971 om at give Domstolen kompetence til at
fortolke bestemmelserne i konventionen om forkyn
delse i Den Europæiske Unions medlemsstater af rets
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forfatningsmæssige regler. Som følge heraf er der
fastsat særlige regler, der udgør en undtagelse fra

proceduren i protokollens artikel 9 om ændring af
konventionen .

Artikel 2

1 . Denne artikel fastlægger, hvilke retter i medlems
staterne der har kompetence til at forelægge fortolk
ningsspørgsmål for Domstolen til præjudiciel afgø
relse .

Der er i første række tale om medlemsstaternes højeste
retsinstanser, der er opført på en liste i stk . 1 , litra
a ).

Denne liste er udtømmende, og eventuelle andre høj
este retsinstanser har ikke kompetence til at forelægge
spørgsmål for Domstolen, heller ikke selv om deres
afgørelser måtte have følger i sager om civile eller
kommercielle spørgsmål .
Desuden kan medlemsstaternes retter, når de træffer

afgørelse som appelinstans, ifølge litra b ) ligeledes
anmode Domstolen om at træffe afgørelse .

Hvis en stat, der bliver medlem af Den Europæiske
Union, tiltræder protokollen, skal denne stat samtidig

med deponeringen af sit tiltrædelsesinstrument oplyse,
hvilken eller hvilke af dens højeste retsinstanser der
har beføjelse til at anmode Domstolen om at træffe
afgørelse vedrørende et fortolkningsspørgsmål (artikel
8 , stk. 3 og 4 ).

En sådan ordning gør det muligt for medlemsstaterne,
også dem, der ikke er parter i konventionen, at føre
kontrol med de foretagne udpegelser, der skal gøre det
muligt at bevare systemets logik.

Artikel 3

1 . Denne artikel, der bygger på artikel 177 i EF
traktaten og svarer til artikel 3 i protokollen af 1971
om Domstolens fortolkning af Bruxelles-konventionen
af 1968 , vedrører proceduren for præjudicielle afgø
relser .

Der er således først og fremmest tale om appelret
terne, undtagen når de træffer afgørelse i første
instans, samt de øvrige nationale retter, der dømmer i
en sag som appelret.

Til gengæld kan de retter, der træffer afgørelse i første
instans, ikke forelægge spørgsmål for Domstolen.
2 . Den i litra a ) opstillede liste kan ændres efter
anmodning fra den pågældende medlemsstat. Dette er
en mulighed, der ikke var fastlagt i protokollen af

I stk. 1 præciseres det, at de i artikel 2, stk. 1 , litra a ),
nævnte retter skal forelægge spørgsmål for Domsto
len, hvis de skønner, at en fortolkning er nødvendig,
for at de selv kan træffe afgørelse .

En sådan bestemmelse tager, for så vidt som den
pålægger de højeste retsinstanser en forpligtelse, sigte
på at fremme en ensartet anvendelse af konventionen i
Den Europæiske Unions medlemsstater .

1971 .

En sådan ændring kan f.eks. vise sig nødvendig i
tilfælde af, at der sker en ændring i domstolens
organisation i en medlemsstat.
Anmodningen skal rettes til generalsekretæren for
Rådet i hans egenskab af depositar for protokollen.
Generalsekretæren underretter snarest de øvrige med
lemsstater, herunder dem, der endnu ikke er parter i
protokollen.
Afgørelsen om ændring af listen træffes af Rådet i
overensstemmelse med de gældende procedureregler.
Når ændringen er vedtaget, får den virkning på de
betingelser, der fastsættes i Rådets afgørelse ( f.eks . om
en sådan ændrings ikrafttræden ). Som følge af afgørel
sens natur har det ikke forekommet nødvendigt, at
medlemsstaterne vedtager den efter deres respektive

2 . I stk. 2 fastsættes det, at retterne, når de træffer
afgørelse som appelret, kan forelægge Domstolen et

fortolkningsspørgsmål, når de skønner, at en afgørelse
om et spørgsmål, der er rejst i en retssag, som de skal
afsige dom i, er nødvendig.

Artikel 4

1 . Denne artikel overtager artikel 4 i protokollen af
1971 . I artiklen fastlægges en anden procedure, der
giver det offentliges øverste repræsentant ved kassa
tionsretterne eller enhver anden myndighed udpeget af
en medlemsstat mulighed for at anmode Domstolen
om at tage stilling til et fortolkningsspørgsmål, når de
konstaterer, at en retskraftig dom afsagt af en retsin
stans i deres medlemsstat er i modstrid med den

fortolkning, der er anlagt af Domstolen eller af en ret i
en anden medlemsstat, der er part i protokollen.
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Denne bestemmelse tager ligeledes sigte på at fremme
en ensartet fortolkning af konventionen.

Det tilkommer den kompetente retsinstans at vurdere ,
om et fortolkningsspørgsmål bør forelægges for Dom
stolen i et sådant tilfælde .

2 . Enhver medlemsstat, også selv om den ikke er part
i protokollen, samt Kommissionen og Rådet for Den
Europæiske Union har i øvrigt mulighed for at indgivé
indlæg eller andre skriftlige udtalelser til Domstolen,
når denne har fået forelagt et fortolkningsspørgsmål .

Artikel 5

I lighed med protokollen af 1971 fastsætter denne
artikel princippet om anvendelse af statutten for Dom
stolen og dennes procesreglement.
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En fremskyndet anvendelse af konventionen i henhold
til dennes artikel 24, stk. 4, kan ikke begrunde en
fortolkningsbeføjelse for Domstolen . Samtlige med
lemsstaters vedtagelse af protokollen vil heller ikke
kunne give Domstolen beføjelse til at fortolke konven
tionens bestemmelser, så længe konventionen ikke er
trådt i kraft .

Artikel 8

I denne artikel hedder det, at protokollen er åben for
tiltrædelse af stater, der bliver medlem af Den Eu

ropæiske Union. Et tredjeland kan derimod hverken
tiltræde konventionen eller protokollen.

For så vidt angår de nærmere bestemmelser for tiltræ
delse af protokollen indeholder denne artikel bl.a .
forenklede bestemmelser for ændring af den i artikel
2, stk. 1 , litra a ), fastlagte liste over de højeste
retsinstanser som følge af udpegelsen af de højeste
retsinstanser i den nye medlemsstat, i overensstem
melse med det i artikel 2, stk. 2, fastsatte princip.

Artikel 6

Denne artikel, der angiver, at der ikke kan tages
forbehold med hensyn til denne protokol, giver ikke
anledning til særlige bemærkninger.

Mellem datoen for deponeringen af tiltrædelsesinstru
mentet og datoen for protokollens ikrafttræden for
den tiltrædende medlemsstat vedtager Rådet de æn
dringer, der skal foretages i listen over de højeste
retsinstanser.

Artikel 7
Artikel 9

I denne artikel fastsættes det, at protokollen træder i
kraft i overensstemmelse med de bestemmelser, som

Rådet for Den Europæiske Union har fastlagt på

Denne artikel vedrører proceduren for ændring af
protokollen.

området .

For at give Domstolen mulighed for at udøve sin
kompetence hurtigst muligt, er det fastsat, at proto
kollen træder i kraft ved udløbet af en frist på 90
dage efter den dato, hvor en af de 15 stater, der er
medlem af Den Europæiske Union den 26 . maj 1997,
der er datoen for Rådets vedtagelse af retsakten om
udarbejdelse af denne protokol, har deponeret det
tredje vedtagelsesinstrument.
Protokollen kan dog først træde i kraft, når alle 15
medlemsstater har vedtaget konventionen om forkyn
delse i Den Europæiske Unions medlemsstater af rets
lige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller
kommercielle anliggender. I overensstemmelse med

Kun de medlemsstater, der er parter i protokollen,
samt Kommissionen kan foreslå ændringer.
Rådet vedtager ændringer og anbefaler medlemssta
terne at vedtage dem i overensstemmelse med deres
forfatningsmæssige bestemmelser.

Denne procedure finder ikke anvendelse, når der blot
er tale om en ændring af listen over de højeste
retsinstanser .

Artikel 10

Denne artikel pålægger generalsekretæren for Rådet
rollen som depositar for protokollen.

konventionens artikel 24 træder konventionen i kraft

90 dage efter, at den medlemsstat, der som den sidste
opfylder denne formalitet, har givet notifikation om
afslutningen af den vedtagelsesprocedure, der er fast
lagt i dens forfatningsmæssige regler.

Generalsekretæren underretter medlemsstaterne om

alle notifikationer i forbindelse med protokollen og
sørger for, at de offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende, serie C.

