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Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“
Prancūzija
65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes
Netaikoma
74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas
Žr. suvestinę „Teismo sprendimo vykdymo procedūra“.
75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti
teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys
Prašymų atsisakyti vykdyti teismo sprendimą atveju – jungtinio teismo vykdymo teisėjas (juge de l'exécution du tribunal judiciaire), kai toks prašymas gali būti
teikiamas tik užginčijant priverstinio vykdymo priemonę.
36 straipsnio 2 dalyje numatytų prašymų priimti sprendimą, kad nėra pagrindų atsisakyti pripažinti teismo sprendimą, ir prašymų atsisakyti pripažinti teismo
sprendimą (45 straipsnis) atveju – teismas tribunal judiciaire, jei tai pagrindinis klausimas.
75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą,
pavadinimai ir kontaktiniai duomenys
- Prancūzijoje – apeliacinis teismas (Cour d’appel). Kuris apeliacinis teismas turi teritorinę jurisdikciją, priklauso nuo pirmosios instancijos sprendimą
priėmusio teismo.
75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys
- Prancūzijoje – kasacinis teismas (Cour de cassation)
75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos
Netaikoma
76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės
- Prancūzijoje – Civilinio kodekso (Code civil) 14 ir 15 straipsniai
76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės
Netaikoma
76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos
Belgijos ir Prancūzijos konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų galiojimo ir vykdymo, pasirašyta
Paryžiuje 1899 m. liepos 8 d.,
Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos civilinėse bylose,
pasirašytas 1989 m. sausio 18 d. Sofijoje,
Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos ir teismo sprendimų
pripažinimo ir vykdymo civilinėse, šeimos ir komercinėse bylose, pasirašyta Paryžiuje 1984 m. gegužės 10 d.,
Prancūzijos ir Ispanijos konvencija dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir
vykdymo, pasirašyta Paryžiuje 1969 m. gegužės 28 d.,
1974 m. vasario 25 d. susitarimas pasikeičiant notomis, paaiškinančiomis Prancūzijos ir Ispanijos konvencijos dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir
autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašytos Paryžiuje 1969 m. gegužės 28 d., 2 ir 17 straipsnius,
Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir
komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Paryžiuje 1971 m. gegužės 18 d.,
Vengrijos Liaudies Respublikos ir Prancūzijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėje ir šeimos teisėje, sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei
teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir ekstradicijos, pasirašyta Budapešte 1980 m. liepos 31 d.,
Prancūzijos ir Italijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo, pasirašyta Romoje 1930 m. birželio 3 d.,
Prancūzijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų ir autentiškų instrumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta
Vienoje 1966 m. liepos 15 d.,
Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta 1974 m.
lapkričio 5 d. Paryžiuje.
Paskutinis naujinimas: 28/03/2022
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

