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Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen
Sverige
Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2
- I Sverige: 10 kap. 3 § första stycket första meningen i rättegångsbalken.
Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter
- tingsrätt
Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Land: Sverige
Instrument: Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen
Typ av roll: Domstolar för ansökningar
Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:
Blekinge tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Gävle tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Malmö tingsrätt
Nacka tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt
Östersunds tingsrätt
Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar
- tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen
Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Land: Sverige
Instrument: Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen
Typ av roll: Appellationsdomstolar
Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:
Blekinge tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Göta hovrätt
Halmstads tingsrätt
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Högsta domstolen
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Malmö tingsrätt

Nacka tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Svea hovrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt
Bilaga IV – Talan enligt artikel 44
- tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen.
Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Land: Sverige
Instrument: Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen
Typ av roll: Appellationsdomstolar
Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:
Blekinge tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Göta hovrätt
Halmstads tingsrätt
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Högsta domstolen
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Malmö tingsrätt
Nacka tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Svea hovrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt
Senaste uppdatering: 18/05/2016
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.

