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Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)
Nationale oplysninger og onlineformularer i relation til forordning nr. 2020/1784.
Almindelige oplysninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og
kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning) har til formål at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og udenretslige
dokumenter i civile og kommercielle sager med henblik på forkyndelse mellem medlemsstaterne. Forordningen erstattede Rådets forordning (EF) nr.
1393/2007 med virkning fra den 1. juli 2022.
Det decentrale it-system som et obligatorisk kommunikationsmiddel, der skal anvendes til fremsendelse og modtagelse af anmodninger, formularer og anden
kommunikation, vil dog først finde anvendelse fra den 1. maj 2025 (den første dag i den måned, der følger efter perioden på tre år efter datoen for
ikrafttrædelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 25 (for yderligere oplysninger henvises til artikel 37 i forordning (EU) 2020/1784).
Forordningen finder anvendelse mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater, herunder Danmark, som bekræftede sin hensigt om at gennemføre
forordningens indhold ved hjælp af en erklæring baseret på en parallelaftale indgået med Det Europæiske Fællesskab.
I forordningen er fastsat forskellige måder, hvorpå fremsendelse og forkyndelse af dokumenter kan finde sted: Fremsendelse via fremsendende og
modtagende instanser, fremsendelse via konsulære eller diplomatiske kanaler, postforkyndelse, elektronisk forkyndelse og direkte forkyndelse.
De fremsendende instanser er kompetente til at fremsende retslige og udenretslige dokumenter, som skal forkyndes i en anden medlemsstat De
modtagende instanser er kompetente til at modtage retslige og udenretslige dokumenter fra en anden medlemsstat. Den centrale enhed har til opgave at
give oplysninger til de fremsendende instanser og at overvinde vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med fremsendelse af dokumenter med henblik
på forkyndelse
Forordningen indeholder 12 standardformularer.
På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.
Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.
Relaterede links
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige
dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller handelsretlige sager
Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
Sidste opdatering: 01/07/2022
Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning.
Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske
meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning) - Danmark
Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser
I Danmark udpeges retterne som fremsendende instans.
Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser
I Danmark udpeges Justitsministeriet som den modtagende instans.
Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter
Justitsministeriet som modtagende instans kan modtage dokumenter via e-mail til
jm@jm.dk med kopi til
insolvensretskontoret@jm.dk eller fysisk post.
Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I
Formularerne i bilag I kan udfærdiges på dansk, engelsk og fransk.
Artikel 4 — Centralt organ
I Danmark udpeges Justitsministeriet som centralt organ.
Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter
Formular A i bilag I kan udfærdiges på dansk, engelsk eller fransk.
Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument
N/A
Artikel 13 - Forkyndelsesdato
Forkyndelsesdatoen i Danmark afhænger af, hvilken metode for forkyndelse, der anvendes.
Ved brevforkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis genparten eller modtagelsesbeviset er underskrevet af den pågældende personligt. Forkyndelse
anses for sket, den dag modtageren anfører at have modtaget meddelelsen. Er ingen modtagelsesdag anført, eller er den angivne modtagelsesdag senere
end datoen i poststemplet på tilbagesendelsen, anses forkyndelse for sket på poststemplets dato, jf.
retsplejelovens § 156.
Ved telefonforkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis personen vedkender sig at være den person, der skal ske forkyndelse for, og personen må
antages at have forstået telefonsamtalen. Forkyndelsen anses for sket, den dag meddelelsen telefonisk gives den pågældende, jf.
retsplejelovens § 156 a.
Ved digital forkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis den pågældende bekræfter at have modtaget meddelelsen enten ved en meddelelse, der
sendes ved digital kommunikation med anvendelse af digital signatur, eller ved at sende en personligt underskrevet kopi af meddelelsen. Forkyndelsen
anses for sket, den dag modtageren anfører at have modtaget meddelelsen. Er ingen modtagelsesdag anført, eller er den angivne modtagelsesdag senere
end den registrerede modtagelsesdato for den digitalt fremsendte bekræftelse eller datoen i poststemplet på tilbagesendelsen, anses forkyndelsen for sket
på den registrerede modtagelsesdag eller på poststemplets dato, jf.
retsplejelovens § 156 b.
Ved forenklet digital forkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis der sker åbning eller anden behandling af meddelelsen, den besked, hvortil
meddelelsen er vedhæftet, eller et bilag eller en anden meddelelse, der er vedhæftet beskeden. Forkyndelse anses for sket, den dag meddelelsen, bilaget
eller den besked, hvortil meddelelsen er vedhæftet, åbnes eller på anden måde behandles, jf.
retsplejelovens § 156 c.
Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument
Samtlige af unions officielle sprog kan anvendes til udfyldelse af formular K i bilag I.

Danmark (som afsenderstat) udfylder formular K i bilag I på dansk, engelsk eller fransk.
Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger
Der opkræves ikke gebyr ved forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat.
Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd
N/A
Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse
Der stilles ikke yderligere betingelser.
Artikel 20 - Direkte forkyndelse
I Danmark er det ikke muligt for en person, der har en interesse i en bestemt sag, at lade forkyndelsen af retslige dokumenter foretage direkte ved
stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer.
Civile sager skal i Danmark anlægges via portalen
MinRetssag, hvorefter systemet automatisk opretter en stævning på baggrund af den information, der
er indtastet. Den borger, virksomhed eller offentlige myndighed, som sagen er anlagt imod, får herefter besked via digital post eller ved forkyndelse af
stævningen.
Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde
Forkyndelsesforordningens artikel 22, stk. 2, om afgørelser af sager i tilfælde, hvor sagsøgte ikke giver møde, finder anvendelse i Danmark, jf.
bekendtgørelse om gennemførelse af forkyndelsesforordningen (omarbejdning) § 5, stk. 1 (link følger efter udstedelsen).
En anmodning efter forkyndelsesforordningens artikel 22, stk. 4, om ny behandling af sag, hvor sagsøgte ikke har givet møde, skal i Danmark fremsættes
senest et år efter dommens afsigelse, jf. bekendtgørelse om gennemførelse af forkyndelsesforordningen (omarbejdning) § 5, stk. 2.
Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne
Ved anmodning om forkyndelse af dokumenter mellem Danmark og de øvrige nordiske lande finder
Den nordiske overenskomst af 26. april 1974 om
gensidig retshjælp ligeledes anvendelse, jf. bekendtgørelse om gennemførelse af forkyndelsesforordningen (omarbejdning) § 6.
Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system
N/A
Sidste opdatering: 23/08/2022
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

