DA
Startside>Anlæggelse af retssag>Det Europæiske Civilretlige Atlas>Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber
Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber
Portugal
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i
overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2
De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1, er:
– den lokale civilafdeling ("juízo local cível"), hvis det er relevant eller
– den kompetente distriktsdomstols afdeling med generel kompetence.
I henhold til artikel 49, stk. 2, er det appeldomstolene, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelser vedrørende disse anmodninger.
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
For så vidt angår artikel 50, kan den afgørelse, der træffes i appel- eller genoptagelsessagen, kun gøres til genstand for appel vedrørende et retligt
spørgsmål ved højesteret ("Supremi Tribunal de Justiça").
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Ikke relevant.
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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.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af
Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

