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Om nätverket
Nationell information om kontaktpunkterna fungerar och om hur det europeiska privaträttsliga nätverket fungerar

Vad är det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område?
Rättstillämpningen mellan EU-länderna är komplicerad. De nationella systemen är mycket olika, och till detta kommer EU:s lagstiftning. Det är här nätverket
kommer in. Det ska hjälpa och informera myndigheter som hanterar ärenden över gränserna, t.ex. affärs- och konsumenttvister, arbetsrättsliga tvister,
skilsmässor och vårdnads- och arvstvister. Nätverket underlättar det rättsliga samarbetet mellan länderna och för samman nationella myndigheter som bistår
de lokala domstolarna. Nätverket inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG och inledde sin verksamhet den 1 december 2002. Den rättsliga grunden
ändrades 2009 (konsoliderad version). Alla EU-länder utom Danmark deltar.

Titta på infografiken om nätverket
Vilka mål har nätverket?
Från starten har nätverket varit ett viktigt verktyg för den praktiska tillämpningen av EU:s civilrättsliga instrument. Det underlättar och stöder samarbetet
mellan nationella rättsliga myndigheter genom kontaktpunkter i varje medlemsland och underlättar på så sätt hanteringen av ärenden över gränserna.
Myndigheterna samarbetar för att hjälpa människor som hamnar i en privaträttslig tvist där flera länder är inblandade.
Vem deltar?
Nätverket har över 500 medlemmar i någon av de fem kategorierna nedan. Varje land har minst en kontaktpunkt.
Nätverket består av
kontaktpunkter som utses av medlemsländerna
organ och centrala myndigheter som nämns i EU-rätten, internationella instrument (där medlemsländerna är parter) eller nationell lagstiftning om
privaträttsligt samarbete
sambandspersoner för privaträttsligt samarbete.
andra rättsliga eller administrativa myndigheter som respektive medlemsland anser gagna nätverket
yrkesorganisationer för rättstillämpare som är direkt involverade i tillämpningen av EU-rätten och internationell rätt på privaträttens område på nationell nivå.
Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.
Senaste uppdatering: 18/01/2019
Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella
ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den
rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Om nätverket - Belgien
Kontaktpunkter och belgiska medlemmar i nätverket
Två kontaktpunkter har utsetts av Belgien. En av dessa är domare i kassationsdomstolen och samordnar relationerna mellan nätverket och andra
sambandspersoner som är medlemmar. Den andra är tjänstemän vid det federala justitieministeriet som arbetar i enheten för internationellt rättsligt
samarbete på det civilrättsliga området.
Det belgiska nätverket har för tillfället 15 sambandspersoner som är medlemmar i enlighet med artikel 2.1 d i rådets beslut nr 2001/470/EG. Tre eller fyra
sambanspersoner utses för varje appellationsdomstolsdistrikt. De är alla specialiserade inom antingen familjerätt, handelsrätt eller processrätt. De kommer
från olika instanser (appellationsdomstolar, distriktsdomstolar, handelsdomstolar och fredsdomstolar).

I det belgiska nätverket ingår också en företrädare för det nationella rådet för kanslichefer ( Conseil national des greffiers en chef) i enlighet med artikel 2.1 d i
beslutet ovan.
Belgien har även utsett fyra företrädare för juridiska yrken till medlemmar i nätverket i enlighet med artikel 2.1 e: en företrädare för notarierna, en för
exekutionstjänstemännen och två företrädare för advokaterna (en företrädare från det fransk- och tyskspråkiga advokatsamfundet och en för det flamländska
advokatsamfundet).
Samordning säkerställs även genom att olika centrala myndigheter har utsetts med anledning av flera förordningar (förordning (EG) nr 2201/2003, förordning
(EG) nr 4/2009, förordning (EG) nr 1393/2001 m.fl.).
Kontakter har även etablerats med den belgiska sektionen för det europeiska konsumentcentrumet.
Hur nätverket fungerar
För det mesta sker kommunikationen via e-post.
Den informationen som kommer från Europeiska kommissionen, närmare bestämt från dess sekretariat, sprids bland medlemmarna i huvudsak via en av
kontaktpunkterna. Medlemmar bjuds in till nätverkets möten beroende på vad mötets tema kommer att vara. Ett möte med belgiska medlemmar som är
sambandpersoner organiseras en gång per år.
Medlemmarna bjuds in regelbundet för att informera om ny lagstiftning eller att dela ut frågeformulär till sina kolleger. Den dokumentation som Europeiska
kommissionen offentliggör, distribueras oftast till domstolarna såväl som länkar till användbara webbsidor. Vissa medlemmar i nätverket deltar även i
publiceringen av ett informationsbrev om EU-lagstiftning (Eur-alert!).
Samarbete har även etablerats med det rättsutbildningsinstitutet, (Institut de Formation judiciaire/Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) vilket ger
kontaktpunkter och medlemmar i nätverket möjlighet att föreläsa vid kurser som institutet anordnar om ny EU-lagstiftning och framför allt om mekanismerna
för det rättsliga samarbetet inom privaträtten i EU och internationellt.
Vid behandlingen av frågor till exempel om innehållet i en utländsk lag eller genomförandet av ett förfarande som har gränsöverskridande följder sker
kontakterna i princip via e-post mellan den belgiska kontaktpunkten eller den belgiska sambandspersonen som har ställt frågan inom ramen för ett pågående
förfarande och kontaktpunkterna i de berörda medlemsländerna.
Senaste uppdatering: 10/04/2019
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Tjeckien
Tjeckien har för närvarande sex kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket, fem vid Tjeckiens justitieministerium och en i Bryssel (Tjeckiens
ständiga representation vid EU).
Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpunkter i Tjeckien kommunicerar med kontaktpunkterna i andra EU-medlemsstater och hanterar förfrågningar från
domstolar och notarier som vill ha information om andra länders lagar och påminnelser om hanteringen av framställningar, i synnerhet enligt förordning (EG)
nr 1206/2001 om bevisupptagning och förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av handlingar och andra frågor.
Till följd av rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område inrättade Tjeckien 2004
det interna rättsliga nätverket (nedan kallat nätverket) för samarbete på privaträttens område. Detta nätverk ansvarar för att se till att Tjeckien på ett effektivt
sätt engagerar sig i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.
Bland nätverkets medlemmar återfinns domare, företrädare för Tjeckiens advokatsamfund, Tjeckiens notariekammare, Tjeckiens exekutionskammare, liksom
för kontoret för barns internationella rättsskydd, Europeiskt konsumentcentrum samt Karlsuniversitetets juridiska fakultet och tjänstemän som utsetts av
justitieministeriet.
Nätverkets medlemmar deltar främst i den verksamhet som bedrivs av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och i utförandet av
uppgifter som har sitt ursprung där, liksom i verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens råd och kommissionens arbetsgrupper och utskott för
privaträttsliga frågor. Nätverkets medlemmar uttrycker sina synpunkter i utkast till EU-lagstiftning och andra förslag avseende rättsligt samarbete på
privaträttens område.
För närvarande har nätverket omkring 130 medlemmar. Möten anordnas för nätverkets samtliga medlemmar en gång om året av justitieministeriet. På
mötets dagordning finns aktuella frågor om i synnerhet det europeiska rättsliga nätverket, driften av EU:s e-juridikportal och EU-domstolens rättspraxis. Vid
sådana möten har nätverkets medlemmar en unik möjlighet att träffas personligen och att dela med sig av sina praktiska erfarenheter av EU-instrumentens
tillämpning.
Kompendier och andra publikationer som utarbetats inom det europeiska rättsliga nätverket distribueras bland nätverkets medlemmar.
Nätverkets medlemmar kan kommunicera informellt via e-post. Nätverket har sin egen sändlista för e-post (e-postadresser) till och genom vilken nätverkets
medlemmar kan rikta frågor och dela erfarenheter. Genom denna kommunikationskanal kan justitieministeriet snabbt informera nätverkets medlemmar om
nyheter om det rättsliga samarbetet inom EU.
Senaste uppdatering: 12/03/2018
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på
av den här sidan. Våra
översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Om nätverket - Tyskland
Till följd av Tysklands federala struktur finns det utöver nätverkets federala kontaktpunkt även kontaktpunkter i varje delstat. Beroende på den aktuella
delstatens organisationsstruktur finns delstaternas kontaktpunkter antingen vid en regional överdomstol (Oberlandesgericht) (Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Sachsen) eller vid delstatens justitieministerium (Landesjustizministerium). Sammanlagt har nätverket 17
kontaktpunkter i Tyskland. Den federala kontaktpunkten är ansvarig för att samordna det nationella nätverket och organisera evenemang, som Europeiska
civilrättsdagen och möten för de tyska nätverksmedlemmarna.
Uppgifterna är internt uppdelade mellan delstaternas kontaktpunkter och den federala kontaktpunkten. Den federala kontaktpunkten besvarar alla
förfrågningar som rör tysk privaträtt och domstolarnas organisation i allmänhet. Frågor som rör ett särskilt mål besvaras emellertid av kontaktpunkten i den

delstat där målet är anhängigt. Alla tyska kontaktpunkter är emellertid jämställda, vilket innebär att alla 17 kontaktpunkter kan kontaktas för alla typer av
förfrågningar. Den federala kontaktpunkten kan även – i undantagsfall – tillhandahålla hjälp i konkreta mål. Genom denna interna uppdelning säkerställs att
den kontaktpunkt som är bäst lämpad besvarar frågan.
Utöver kontaktpunkterna finns det fem sambandspersoner (Verbindungsrichter) i Tyskland som arbetar inom det område som omfattas av förordning (EG) nr
2201/2003 (Bryssel IIa-förordningen). Deras uppgifter är också internt uppdelade mellan delstaterna. Externa förfrågningar kan riktas till var och en av de
fem sambandspersonerna. Vid behov vidarebefordras förfrågan direkt till lämplig sambandsperson, på grundval av den interna uppdelningen av uppgifter
samt med beaktande av språkkunskaper, särskilda kunskaper och expertkunskaper i det konkreta målet.
”Enligt artikel 2.1 e i Europaparlamentets och rådets beslut nr 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på
privaträttens område, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets beslut 2001
/470/EG, har Tyskland utsett det federala advokatsamfundet (Bundesrechtsanwaltskammer), det federala notarieförbundet (Bundesnotarkammer),
patentombudssamfundet (Patentanwaltskammer), det tyska advokatsamfundet (Deutscher Anwaltverein), det tyska förbundet för exekutionstjänstemän (

Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.), samt 2014 även det federala tyska förbundet för rättsvårdstjänstemän (Bund Deutscher Rechtspfleger), till
medlemmar i nätverket.”
Andra nätverksmedlemmar i Tyskland omfattar de centrala organ som fastställs i förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av
rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (förordningen om delgivning av handlingar) och förordning (EG)
nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (förordningen
om bevisupptagning). . Dessa centrala organ och delstaternas rättsliga myndigheter förser domstolarna med aktuell information angående rättshjälp. De
vidtar också ytterligare åtgärder och stödjer domstolarna vad gäller delgivning av handlingar och bevisupptagning i mål med anknytning till utlandet.
Ytterligare information om nätverket i Tyskland och en förteckning över kontaktpersoner återfinns på förbundsjustitieministeriets webbplats ( Bundesamt für
Justiz) ( http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).
Senaste uppdatering: 27/01/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på
av den här sidan. Våra
översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Om nätverket - Estland
Det nationella nätverkets kontaktpunkt utgörs av rådgivaren vid justitieministeriets avdelning för internationellt rättsligt samarbete, som även fullgör
uppgifterna som företrädare för centralmyndigheten. Kontaktpunktens viktigaste uppgifter är följande:
Se till att de lokala rättsliga myndigheterna får allmän information om EU-instrument och internationella instrument för rättsligt samarbete på privaträttens
område.
Förse andra kontaktpunkter och myndigheter samt lokala rättsliga myndigheter i den egna medlemsstaten med all den information som krävs för ett gott
rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna, för att kunna hjälpa till med utarbetandet av genomförbara framställningar om rättsligt samarbete och
upprättandet av de lämpligaste direktkontakterna.
Tillhandahålla information för att underlätta tillämpningen av en annan medlemsstats lagstiftning som är tillämplig enligt ett EU-instrument eller internationellt
instrument.
Söka efter lösningar på svårigheter som kan uppkomma i samband med en framställning om rättsligt samarbete.
Underlätta samordning av behandlingen av framställningar om rättsligt samarbete i relevant medlemsstat, särskilt när flera framställningar från de rättsliga
myndigheterna i medlemsstaten i fråga ska verkställas i en annan medlemsstat.
Via nätverkets webbplats, att bidra till att informera allmänheten generellt om rättsligt samarbete på privaträttens område inom EU, om relevanta EUinstrument och internationella instrument och om medlemsstaternas nationella lagstiftning, särskilt avseende rätten att få sin sak prövad i domstol.
Samarbeta i anordnandet av och deltagandet i nätverkets möten.
Bistå vid utarbetande och uppdatering av information till allmänheten.
Säkerställa samordning mellan nätverkets medlemmar på nationell nivå.
Vartannat år utarbeta en rapport om sin verksamhet, i tillämpliga fall med bästa praxis inom nätverket, lägga fram den vid ett möte med nätverkets
medlemmar och särskilt uppmärksamma möjliga förbättringar inom nätverket.
Sambandsperson för nätverket är en domare vid Harju distriktsdomstol som även företräder Estland i det domarnätverk som upprättats genom
Haagkonferensen för internationell privaträtt. Sambandspersonens uppgift är att ge domstolstjänstemännen vägledning om EU:s regler på det privaträttsliga
området, och att dela med sig av sina erfarenheter till nätverket vad gäller tillämpning av lagstiftning på olika områden.
Genom ikraftträdandet av det andra beslutet om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (det europeiska privaträttsliga nätverket) 2011,
genom vilket nätverkets verksamhet utvidgades till yrkesorganisationer, blev följande organ medlemmar i det europeiska privaträttsliga nätverket i Estland:
Estlands kammare för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare, som företräder exekutionstjänstemän och konkursförvaltare.
Estlands advokatsamfund, som företräder advokater och notarier.
Vid mötena företräds kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare av olika företrädare för yrkesorganisationer, medan Estlands
advokatsamfund vanligtvis företräds av sin ordförande. Yrkesorganisationerna ansvarar för följande:
Utbyte av erfarenheter och information vad gäller effektiv och praktisk tillämpning av EU-instrument och internationella instrument.
Samarbete vid utarbetande och uppdatering av faktablad.
Yrkesorganisationernas deltagande i relevanta möten.
Beroende på det ämne som diskuteras bjuder kontaktpunkten även in andra nationella experter att tala om sina erfarenheter vid nätverkets möten.
Exempelvis har flera andra domare, utöver sambandspersonen, varit närvarande vid mötena, liksom företrädare för andra ministerier och för
notariekammaren, rådgivare vid Högsta domstolen samt företrädare för konsumentskyddsnämnden och Tartus universitet etc.
Senaste uppdatering: 26/02/2018
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Irland

Kontaktpunkter
Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har två kontaktpunkter för Irland, en för distrikts- och grevskapsdomstolar och en för de högre
domstolarna, dvs. High Court, appellationsdomstolen och Högsta domstolen (Supreme Court). Kontaktpunkterna har ett nära samarbete i frågor som rör
nätverket. De irländska kontaktpunkterna är knutna till det irländska domstolsverket i Dublin. Även om kontaktpunkterna har var sitt behörighetsområde
överlappar deras arbete, och de ansvarar ensamma för nätverket i sina direktorat. Frågor som ställs via nätverket bör hänskjutas till relevant kontaktpunkt för
berörd jurisdiktion. Kontaktpunkterna bedriver sitt arbete vid olika kontor men inom det irländska domstolsverkets direktorat i Dublin. Nätverkets arbete
kombineras med andra arbetsuppgifter. Kontaktpunkterna kan emellertid be andra kollegor att hjälpa och bistå dem i frågor som rör nätverkets arbete.
Kontaktpunkterna har regelbundet kontakt med varandra via e-post, telefonsamtal och personliga möten med medlemmar av nätverket i Irland, däribland
centralmyndigheterna, verksamhetschefen för Högsta domstolen och High Court och chefen för reform och utveckling vid domstolsverket [artikel 2.1 d)

medlemmar], samt tjänstemän vid ministeriet för rättsväsendet och lagreform [artikel 2.1 d medlemmar]. Kontaktpunkterna har dessutom regelbundet kontakt
med en särskilt utsedd person inom rättsväsendet beträffande utvecklingen inom nätverket.
Hur nätverket fungerar i Irland
Det finns inte något formellt nationellt nätverk i Irland. Det finns ett nätverk av personer som är experter på vissa politikområden och som kontaktpunkterna
kan vända sig till för att få svar på eventuella frågor som uppkommit.
Kontaktpunkterna har täta kontakter med andra personer, t.ex. med ett antal domare med specialkompetens på vissa rättsområden eller med ansvar för
internationella förbindelser. Tillsammans bildar dessa ett utvidgat irländskt nätverk. Kontaktpunkterna kan kontaktas via e-post. Kontaktpunkten säkerställer
att relevanta politiska, administrativa eller rättsliga experter rådfrågas före relevanta möten i nätverket, och att mötesprotokollen och relevanta
åtgärdspunkter sprids på lämpligt sätt.
Kontaktpunkten står även regelbundet i kontakt med justitieministeriet i policyfrågor och med centralmyndigheten i frågor som rör underhåll till
familjemedlemmar och gränsöverskridande frågor.
Tillhandahållande av information
Nätverket har inte någon webbplats i Irland. Information tillhandahålls via domstolsverkets webbplats och olika irländska ministeriers befintliga webbplatser.
Kontaktpunkten samarbetar med andra aktörer och andra ministerier när den tillhandahåller information från olika källor till de medlemsstater som ingår i
nätverket och till själva nätverket.
Senaste uppdatering: 06/11/2018
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Grekland
Nätverketsstruktur
Antal kontaktpunkter: Tjugotvå kontaktpunkter har utsetts. Nitton av dessa utgörs av domare som ingår i det nationella nätverket samtidigt som de fullgör
sina ordinarie åligganden. Tre utgörs av tjänstemän vid justitieministeriets avdelning för internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område, som
fungerar som central myndighet vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (Bryssel IIa-förordningen) (som kompletterar 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på
internationella bortföranden av barn), rådets förordning (EG) nr 4/2009 (underhållskyldighet) och direktiv 2002/8/EG (rättshjälp), och även som centralt organ
vid tillämpningen av kommissionens förordningar (EG) nr 1206/2001 (bevisupptagning) och (EG) nr 1393/2007 (delgivning av rättegångshandlingar och
andra handlingar).
Nationellt nätverk: Det har inrättats ett informellt nationellt nätverk med en centraliserad struktur. De viktigaste beståndsdelarna är den centrala myndigheten,
domare från Aten och tre företrädare för juristyrkena (sammanslutningar av advokater, exekutionstjänstemän och notarier). Avdelningen för internationellt
rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga ärenden övervakar arbetet i det europeiska rättsliga nätverket och samordnar kontaktpunkterna på nationell nivå
när det gäller Greklands skyldigheter inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket och det innehåll som lagts upp på EU:s e-juridikportal. Nätverkets
nationella kontaktpunkter färdigställer faktablad, uppdaterar Greklands formella anmälningar om EU-lagstiftning beträffande rättsligt samarbete på
privaträttens område, besvarar frågeformulär från det europeiska rättsliga nätverket och andra EU-organ och svarar på frågor från andra kontaktpunkter eller
EU-myndigheter om framför allt genomförandet av EU-lagstiftningen i Grekland.
Regelbundna möten hålls. Dessa samordnas av avdelningen för rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga ärenden. I regel hålls två till fyra möten om året.
Syftet med mötena är att utbyta åsikter, erfarenheter och information. På dagordningen för mötena står framför allt ämnen som diskuterats på det europeiska
rättsliga nätverkets möten på EU-nivå, problem som kan uppstå till följd av genomförandet av EU-lagstiftning (förordningar och direktiv) på nationell nivå och
Greklands skyldigheter inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket och e-juridikportalen (se ovan).
Spridning av information till allmänheten
På webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (justitieministeriet) hänvisas särskilt till det europeiska rättsliga
nätverket. Arbete pågår för att uppdatera webbplatsen för att ge en fullständig och tydlig beskrivning av det europeiska rättsliga nätverkets roll och
användningsområden i samband med EU-lagstiftningen om rättsligt samarbete på privaträttens område.
På nationell nivå sprids information om EU-lagstiftning på privaträttens område genom man distribuerar tryckt material från det europeiska rättsliga nätverket
och anordnar seminarier och endagarsevenemang, antingen i Aten eller i andra grekiska städer, om utvecklingen av EU-lagstiftningen om rättsligt samarbete
på privaträttens område och dess rättsverkningar på nationell nivå (medlemmar i nätverket deltar ibland som huvudtalare). Dessa evenemang sker under
ledning av justitieministeriet i samarbete med advokatsamfund i olika delar av landet, den nationella domarskolan, det statliga lagrådet, sammanslutningar för
yrkesutövare på privaträttens område etc.
Endagarsevenemang som Europeiska civilrättsdagen är tänkta att fungera som en väckarklocka för europeiska jurister och ge upphov till en dialog om hur
EU:s lagstiftningsinitiativ fortskrider. Denna har hållits nästan en gång om året de senaste åren, under ledning av justitieministeriet.
Senaste uppdatering: 11/12/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Frankrike

I Frankrike ingår domare, åklagare, advokater, notarier och exekutionstjänstemän i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Nätverket är
emellertid öppet för alla juridiska yrken som har ett intresse för det. Särskilt om de arbetar med tillämpning av EU-privaträtt (justitiesekreterare,
chefsjustitiesekreterare samt domare och justitiesekreterare vid handelsdomstolar).
Den nationella kontaktpunkten utgörs av en sambandsperson med juridisk erfarenhet som arbetar vid justitieministeriets direktorat för civil- och handelsrätt.
Denne arbetar vid den särskilda byrån för EU-rätt och internationell privaträtt (bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile)
som även är central myndighet i fråga om tillämpningen av flera internationella samarbetsinstrument på privaträttens område.
Varje appellationsdomstol och även kassationsdomstolen har utsett en ”ansvarig sambandperson” (eller ”lokal kontaktpunkt”). Deras roll är att på lokal nivå
underlätta lösning av problem i samarbetet som har signalerats av nätverket och att informera domare och åklagare om hur verktygen för det civilrättsliga
samarbetet ska användas och mer generellt om EU-rätten. De ansvariga sambandpersonerna vid appellationsdomstolarna och vid kassationsdomstolen kan
även de signalera svårigheter med tillämpningen av EU-lagstiftning till den nationella kontaktpunkten, som sedan förmedlar informationen vidare.
Delgivningsmännen/exekutionstjänstemännen företräds av Nationella kammaren för delgivningsmän/exekutionstjänstemän.
Advokaterna företräds av Délégation des barreaux de France (som är franska advokatsamfundets delegation i Bryssel).
Notarierna företräds av Nationella kammaren för notarier.
Även franska sambandspersoner som arbetar i EU-länder ingår i nätverket liksom de centrala myndigheter som ansvarar för tillämpningen av
samarbetsinstrument på privaträttens område.
En gång per år möts medlemmarna i det franska nätverket i Paris på en dag nära Europeiska civilrättsdagen för diskussioner kring nätverkets aktiviteter och
för utbyte av åsikter om de senaste nyheterna inom EU-rätten och utvecklingen på privaträttens område.
Senaste uppdatering: 08/08/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Kroatien
I Kroatien finns två kontaktpunkter inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.
Kontaktpunkterna finns i direktoratet för Europafrågor, internationellt och rättsligt samarbete och avdelningen för internationell rättslig hjälp och civilrättsligt
samarbete vid Kroatiens justitieministerium.
På ovannämnda avdelning arbetar flera tjänstemän för kontaktpunkterna. Arbetet inom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (det
europeiska rättsliga nätverket) bedrivs således som ett lagarbete som tjänstemän inom avdelningen för internationell rättslig hjälp och civilrättsligt samarbete
bedriver parallellt med sin vanliga verksamhet vid avdelningen.
Även om det inte finns något formellt nationellt nätverk i Kroatien samarbetar kontaktpunkterna med domare och andra sakkunniga vid justitieministeriet och
andra behöriga myndigheter, juridikprofessorer, notarier och andra sakkunniga och rättstillämpare från olika rättsområden. Ministeriet för socialpolitik och
ungdomsfrågor deltar också i nätverkets arbete, och som central myndighet för vissa förordningar deltar det aktivt i de möten med nätverket som Europeiska
kommissionen anordnar. Nätverket är öppet för alla jurister som vill och är intresserade av att delta i tillämpningen av EU-rättsakter i Kroatien.
Kommunikationen i Kroatien sker via e-post och telefon. I förekommande fall hålls även möten.
Kommunikationen med kontaktpunkter i andra medlemsstater sker via e-post, och kontaktpunkterna och andra medlemmar av nätverket deltar regelbundet i
de möten i det europeiska rättsliga nätverket som Europeiska kommissionen anordnar.
Eftersom justitieministeriet är central myndighet för enskilda förordningar bedriver kontaktpunkterna verksamhet för den centrala myndigheten, ställer frågor
till och svarar på frågor från kontaktpunkter i andra medlemsstater (i förekommande fall i samarbete med domare och andra rättstillämpare och sakkunniga),
överlämnar de begärda upplysningarna till kommissionen och vidtar de åtgärder som krävs för att publicera uppgifter på Europeiska kommissionens
relevanta portaler. Kontaktpunkterna distribuerar Europeiska kommissionens publikationer till domstolar, medborgare och andra målgrupper och arbetar för
att göra nätverket mer synligt.
Kontakter:
EJNcontact@pravosudje.hr
Senaste uppdatering: 05/11/2018
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Cypern
I Cypern organiseras nätverket genom att man utser nationella kontaktpunkter. För närvarande finns det sex (6) nationella kontaktpunkter: en domare, två
advokater vid Republiken Cyperns rättstjänst, två tjänstemän vid ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning och en medlem av det cypriotiska
advokatsamfundet.
De nationella kontaktpunkterna vid ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning ansvarar för samordningen av de sex nationella kontaktpunkterna. När en
fråga eller en begäran om information mottas från en annan medlemsstats nationella kontaktpunkt ser de nationella kontaktpunkterna vid ministeriet för
justitiefrågor och allmän ordning till att begäran vidarebefordras och diskuteras med de andra nationella kontaktpunkterna, så att man kan besluta vilka
cypriotiska myndigheter eller organ som ska utses att behandla begäran eller lämna den information som begärts.
Senaste uppdatering: 13/05/2019
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Lettland
Nationella kontaktpunkter är direktören för justitieministeriets avdelning för internationellt samarbete och advokaten vid samma avdelning, som även fungerar
som företrädare för den centrala myndigheten. Kontaktpunkterna har följande huvudfunktioner:
– De ska se till att lokala rättsliga myndigheter får allmän information om de gemenskapsinstrument och internationella instrument som rör internationellt
samarbete på privaträttens område och tillhandahålla den information som behövs för ett lyckat samarbete mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter i
syfte att bistå dem i utarbetandet av genomförbara ansökningar om juridiskt bistånd.
– De ska hitta lösningar på problem som kan uppstå i samband med ansökningar om rättsligt samarbete.

– De ska använda nätverkets webbplats för att informera allmänheten om samarbete mellan rättsliga myndigheter på privaträttens område i EU och
relevanta gemenskapsinstrument och internationella instrument.
– De ska samarbeta för att anordna möten med nätverket och delta i dessa.
– De ska hjälpa till att förbereda och uppdatera information avsedd för allmänheten.
– De ska säkerställa samarbete mellan nätverksmedlemmar på nationell nivå.
Beroende på vilket ämne som diskuteras bjuder kontaktpunkterna även in sakkunniga från andra institutioner till nätverkets möten så att de kan dela med sig
av sina erfarenheter. Sådana möten och kontaktpunkten har t.ex. besökts av flera domare, företrädare för justitieministeriet med olika kompetensområden,
notarier, certifierade medlare, företrädare för underhållsgarantifonden, företrädare för exekutionstjänstemannakammaren och akademisk personal.
Senaste uppdatering: 12/06/2019
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Ungern
Avdelningen för internationell privaträtt vid justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) fungerar som kontaktpunkt i
Ungern. Utöver sina vanliga arbetsuppgifter arbetar flera av avdelningens tjänstemän med motsvarande uppgifter för nätverket.
Justitieministeriet (avdelningen för internationell privaträtt) och ministeriet för mänskliga resurser (Emberi Erőforrások Minisztériuma) är medlemmar i
nätverket i egenskap av centrala myndigheter. Medlemmar i nätverket är även den nationella domstolsmyndigheten (Országos Bírósági Hivatal), i egenskap
av annan rättslig myndighet, Ungerns nationella notariekammare (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), det ungerska advokatsamfundet (Magyar Ügyvédi

Kamara) och den ungerska kammaren för exekutionstjänstemän (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), de tre sistnämnda i egenskap av
yrkessammanslutningar. Medlemmarnas företrädare deltar regelbundet i nätverkets möten, naturligtvis beroende på hur dagordningen för mötena ser ut.
Ungern har inte något formellt nationellt nätverk bestående av de ungerska medlemmarna i nätverket. Samarbete mellan medlemmarna sker på ad hocbasis och vid behov.
Praktisk information om civilrättsligt samarbete inom EU och med tredjeländer har sammanställts av justitieministeriets avdelning för internationell privaträtt.
Klicka
här för att komma till informationen.
Senaste uppdatering: 12/12/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Malta
För närvarande finns det tre kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket i Malta. Samordningen mellan kontaktpunkterna garanteras av att de
arbetar på samma kontor och ständig har kontakt med varandra i alla situationer som uppkommer i samband med nätverkets verksamhet i Malta.
Kontaktpunkterna har upprättat samarbetssystem sinsemellan, vilket i sin tur effektiviserar nätverkets verksamhet, särskilt vad gäller att lämna information till
privatpraktiserande jurister som begär sådan.
Om det nationella nätverket
Rättshjälp
Överförande och mottagande myndighet på rättshjälpsområdet är Advocate for Legal Aid, som är verksam vid registreringsenheterna vid
tvistemålsdomstolarna (Civil Courts, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta).
Delgivning av handlingar
Central myndighet med ansvar både för att sända och ta emot information inom området för delgivning av handlingar är åklagarmyndighetens kansli, som är
beläget i The Palace, St. George's Square, Valletta. Nämnda myndighet har i uppgift att skicka ansökningsformulär och ta emot handlingar som ska delges
från utländska överförande organ, vars handlingar vidarebefordras till en utnämnd tjänsteman vid domstolarna, i enlighet med den maltesiska
processrättsliga lagstiftningen som är tillämplig vid delgivning av handlingar.
Åklagarmyndighetens kansli ska som en del av sitt arbete med att delge handlingar, i egenskap av överförande och/eller mottagande organ, även sköta
kontakten med sökanden och/eller deras juridiska ombud i väntan på delgivning.
Småmål
Behörigt forum på detta område är småmålsdomstolen, Small Claims Tribunal, som är verksam i Law Courts-byggnaden i Valletta. Överklaganden av beslut
från denna domstol handläggs av appellationsdomstolen (Court of Appeal), som också är verksam i Law Courts-byggnaden i Valletta.
Vilken myndighet som är behörig i det enskilda fallet beror på var den person mot vilken verkställighet söks har sin hemvist. Court of Magistrates (Malta) och
Court of Magistrates (Gozo) är behöriga vad gäller verkställighetsfrågor och även i den bemärkelse som avses i artikel 23, enligt artikel 10.4 i
lagen om
småmålsdomstolen (kapitel 380 i Maltas lagstiftning).
Bevisupptagning
Central myndighet är åklagarmyndighetens kansli i Valletta.
De anmodade domstolarna är följande:
Civil Courts (tvistemålsdomstolar), First Hall
Civil Court (Family Section)
Court of Magistrates (Malta)
Court of Magistrates (Gozo) (som högre instans) eller (som lägre instans)
Domstolarna är behöriga att verkställa framställningar om bevisupptagning som gjorts enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan
medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
Senaste uppdatering: 22/05/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Nederländerna
Kontaktpunkter och nätverksmedlemmar i Nederländerna

I Nederländerna har en central kontaktpunkt inrättats på säkerhets- och justitieministeriet. En kontaktpunkt har även inrättats för behörighetsfrågor.
Utöver dessa kontaktpunkter är även yrkessammanslutningarna för de fria juristyrkena (advokater, notarier och exekutionstjänstemän) medlemmar i
nätverket.
På grundval av olika förordningar (inklusive förordning (EG) nr 2201/2003, förordning (EG) nr 4/2009 och förordning (EG) nr 1393/2001) är även
centralmyndigheter medlemmar i nätverket.
Kommunikation med Europeiska kommissionen (i detta fall sekretariatet för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område) sker vanligtvis via den
centrala kontaktpunkten. På så sätt säkerställs att relevant information och relevanta frågor når rätt myndighet.
Kontaktpunkter och medlemmar, särskilt centralmyndigheterna, kommunicerar ofta direkt med varandra och med kontaktpunkter och medlemmar i andra
medlemsstater.
Beroende på vad som står på dagordningen inbjuds medlemmar att delta i nätverksmötena.
De nederländska kontaktpunkterna och medlemmarna håller även ett årligt möte. Det årliga mötet erbjuder möjligheter att diskutera nätverkets verksamhet
och undersöka områden där den inbördes kommunikationen kan förbättras
Senaste uppdatering: 23/10/2018
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Österrike
Österrike har utsett avdelning I 9 vid det federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz) till central kontaktpunkt när det gäller att handlägga
rättsliga frågor som utländska kontaktpunkter har ställt via nätverket, utföra olika samordnings- och organisationsrelaterade uppgifter och organisera och
redigera de österrikiska posterna i de faktablad som publiceras på den europeiska juridikportalen.
Dessutom har två domare utsetts till kontaktpunkter i var och en av de fyra appellationsdomstolarnas (Oberlandesgericht) domkretsar (tre i Wiens domkrets).
De tillhandahåller bistånd och stöd till utländska kontaktpunkter och de österrikiska domstolarna i enskilda mål som rör gränsöverskridande rättsligt
samarbete (exempelvis vid svårigheter i samband med gränsöverskridande bevisupptagning eller delgivning av handlingar). Vid sådana tillfällen ska
utländska kontaktpunkter därför kontakta den relevanta lokala rättsliga kontaktpunkten och inte den centrala kontaktpunkten vid det federala
justitieministeriet. Domkretsen för appellationsdomstolen i Wien omfattar Wien, Niederösterreich och Burgenland, domkretsen för appellationsdomstolen i
Linz omfattar Oberösterreich och Salzburg, domkretsen för appellationsdomstolen i Innsbruck omfattar Tyrol och Vorarlberg och domkretsen för
appellationsdomstolen i Graz omfattar Steiermark och Kärnten.
Det går att få tillgång till namn och kontaktuppgifter till de österrikiska kontaktpunkterna inom det europeiska rättsliga nätverket i respektive
appellationsdomstols domkrets via följande länk: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.
Enskilda personer/parter i förfarandet eller deras juridiska ombud får inte kontakta nätverkets kontaktpunkter direkt. De kan emellertid be den domare som
ansvarar för prövningen av målet att hänvisa dem till en kontaktpunkt.
Det österrikiska advokatsamfundet (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) och det österrikiska notariesamfundet (Österreichische Notariatskammer) har
ingått i det europeiska rättsliga nätverket sedan den 1 januari 2011. Enligt beslutet av den 28 maj 2001 (2001/470/EG) om att inrätta ett europeiskt rättsligt
nätverk på privaträttens område, i dess lydelse enligt beslut 568/2009/EG av den 18 juni 2009, är dessa emellertid inte behöriga att pröva enskilda mål.
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tfn: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-post:
rechtsanwaelte@oerak.at
Språk: Tyska och engelska
Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tfn: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-post:
kammer@notar.or.at
Språk: Tyska, franska och engelska
Senaste uppdatering: 18/04/2018
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Polen
I Polen finns det europeiska rättsliga nätverkets enda kontaktpunkt vid justitieministeriet.
Senaste uppdatering: 11/04/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på
av den här sidan. Våra
översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Om nätverket - Portugal
Kontaktpunkten
Portugal har utsett en kontaktpunkt för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kontaktpunkten är en domare som utses av högsta
domarrådet (Conselho Superior da Magistratura) genom ett uttagningsförfarande.
Det nationella nätverket
Det nationella nätverket består av centrala myndigheter i enlighet med EU-rättsliga instrument, andra internationella rättsliga instrument som Portugal är part
i eller i nationella lagbestämmelser på området för rättsligt samarbete inom privaträtten, och vidare av administrativa myndigheter som har ansvar på
området för rättsligt samarbete inom privaträtten samt av yrkesorganisationer som företräder rättstillämpare som deltar direkt i tillämpningen av
internationella instrument och EU-instrument om rättsligt samarbete inom privaträtten.

Det nationella nätverket omfattar inte sambandsdomare eller experter.
Nationella medlemmar i nätverket
Utöver kontaktpunkten består nätverkets nationella struktur av följande elva medlemmar:
Generaldirektoratet för rättsliga frågor (Direção-Geral da Política de Justiça).
Generaldirektoratet för rättsskipning (Direcção-Geral da Administração da Justiça).
Generaldirektoratet för fängelseväsende och återintegrering (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais).
Institutet för registrerings- och notariefrågor, I.P. (Instituto dos Registos e do Notariado I.P.).
Institutet för ekonomisk förvaltning och rättsinstrument, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.).
Rådet för fredsdomare (Conselho dos Julgados de Paz).
Socialförsäkringsinstitutet (Instituto de Segurança Social, I.P.).
Nämnden för skydd för brottsoffer (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes).
Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados).
Samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).
Notariesamfundet (Ordem dos Notários).
De centrala myndigheterna
Av ovannämnda medlemmar är följande centrala myndigheter:
Generaldirektoratet för rättsskipning – justitieministeriet (Ministério da Justiça)
Förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008.
Förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2000.
Förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001.
1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
1970 års Haagkonvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
2007 års Haagkonvention om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar.
1956 års New York-konvention om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.
Generaldirektoratet för fängelseväsende och återintegrering – justitieministeriet
Förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003.
1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.
1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.
Institutet för registrerings- och notariefrågor – justitieministeriet
Förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012.
Socialförsäkringsinstitutet – ministeriet för solidaritet och socialförsäkring (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)
Direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003.
Nämnden för skydd för brottsoffer – justitieministeriet
Direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004.
Samordning av det nationella nätverket med en decentraliserad struktur
I Portugal har det nationella nätverket en decentraliserad struktur. Samordningen, som säkerställs av kontaktpunkten, grundar sig på frivilligt samarbete
mellan de nationella medlemmarna. De nationella medlemmarna deltar regelbundet i kvartalsvisa möten som anordnas av kontaktpunkten. När det finns ett
behov av att klargöra eller lösa en särskild fråga anordnas möten med de berörda nationella medlemmarna.
Nätverket omfattar inte experter. Om en fråga kräver ett expertutlåtande uppmanar kontaktpunkten den lämpligaste nationella myndigheten att samarbeta på
frivillig och informell grund. Alla nationella medlemmar uppmanas regelbundet av kontaktpunkten att samarbeta inom deras särskilda behörighets- och
ansvarsområden på privaträttens område.
Senaste uppdatering: 31/01/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Rumänien
Nätverket av lokala korrespondenter för internationell rättslig hjälp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) inrättades
2001 efter ett beslut av justitieministern, med det europeiska rättsliga nätverket som förebild. I mars 2004 omorganiserades nätverket, efter två beslut av
justitieministern, till två specialiserade nätverk: Rumäniens rättsliga nätverk för brottmål (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), som motsvarar det
europeiska rättsliga nätverket, och Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială),
som motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Därefter har de två nätverken omorganiserats steg för steg 2005, 2007, 2010 och
2014, till följd av ändringar i EU-lagstiftningen och personalförändringar inom Rumäniens rättssystem.
Den senaste uppdateringen gjordes genom justitieministerns beslut nr 1929/C av den 29 maj 2014 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut
nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001. Beslutet utarbetades i enlighet med regeringsbeslut
nr 123/2007 om vissa åtgärder för att stärka det rättsliga samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater, antaget med ändringar genom lag nr 85/2008.
Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område på nationell nivå.
Rumänien har utsett två nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kontaktpunkterna för det europeiska
rättsliga nätverket på privaträttens område finns vid justitieministeriet. På så sätt säkerställs att åtagandena för det europeiska rättsliga nätverket på
privaträttens område fullgörs.
I enlighet med artikel 6 omfattar Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området en domare från avdelning I – ärenden av civil natur och en
domare från avdelning II – ärenden av civil natur (tidigare ärenden av kommersiell natur) vid Högsta domstolen ( Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en
domare från vardera avdelning I – ärenden av civil natur och avdelning II – ärenden av civil natur (tidigare ärenden av kommersiell natur) vid
apellationsdomstolarna, en domare från varje specialdomstol/specialavdelning för ärenden avseende minderåriga och familjer som är särskilt inriktad på
ärenden av civil natur med anknytning till internationellt bortförande av barn och beviljande av skadestånd för brottsoffer, tjänstemän från direktoratet för
internationell rätt och rättsligt samarbete som även fullgör justitieministeriets åtaganden i egenskap av centralmyndighet på området internationellt rättsligt

samarbete på privaträttens område, samt en företrädare för vardera yrkessammanslutning för notarier, exekutionsbiträden och advokater i Rumänien. De
nationella kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är fullvärdiga medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det
privaträttsliga området.
De domare som ingår i Rumäniens rättsliga nätverk har utsetts genom beslut av domstolsrådet (Consiliul Superior al Magistraturii).
Sedan 2001 har direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete vid justitieministeriet utifrån sina egna resurser (justitieministeriets budget) anordnat
ett stort antal seminarier och arbetsmöten för nätverkens medlemmar. Framför allt sedan 2007 har sådana evenemang anordnats inom ramen för mer än
15 EU-program med finansiering från Europeiska kommissionen. Dessutom deltar företrädare för Rumäniens rättsliga nätverk regelbundet vid de europeiska
rättsliga nätverkens möten.
Medlemmarna i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området finns förtecknade i bilagan till beslut nr 1929/C av den 29 maj 2014. Bilagan är del
av beslutet.
Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – domare
Högsta domstolen
Iulia Cristina TARCEA, vice ordförande
Romanița VRÂNCEANU, avdelning I – ärenden av civil natur
Roxana POPA, bemyndigad ordförande, avdelning II – ärenden av civil natur
Alba Iulias appellationsdomstol
Cristina Gheorghina NICOARĂ, avdelning I – ärenden av civil natur (appellationsdomstolens vice ordförande)
Olimpia Maria STÂNGĂ, avdelning II – ärenden av civil natur
Bacăus appellationsdomstol
Liliana CIOBANU, avdelning I – ärenden av civil natur
Loredana ALBESCU, avdelning II – ärenden av civil natur
Braşovs appellationsdomstol
Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, avdelningen för ärenden av civil natur
Anca PÎRVULESCU, avdelningen för ärenden av civil natur
Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, avdelningen för ärenden av civil natur
Braşovs tribunal för ärenden avseende minderåriga och familjer (Tribunalul pentru Minori şi Familie)
Andrei IACUBA
Bukarests appellationsdomstol
Antonela BRĂTUIANU, avdelning IV – ärenden av civil natur
Ştefan CMECIU, avdelning V – ärenden av civil natur
Dumitru VĂDUVA, avdelning VI – ärenden av civil natur
Maria CEAUŞESCU, avdelning VII – ärenden avseende arbetsplats- och socialförsäkringstvister
Bogdan CRISTEA, avdelning VIII – administrativa och skatterelaterade rättstvister
Bukarests tribunal
Andreea Florina MATEESCU, avdelning V – ärenden av civil natur (sambandsdomare för det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om
de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn)
Anca Magda VOICULESCU, avdelning IV – ärenden av civil natur (sambandsdomare för det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om
de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn)
Constantin-Marino MARIN, ordförande, avdelning I – brottmål, kommissionen för beviljande av skadestånd till brottsoffer – Bukarests tribunal
Clujs appellationsdomstol
Denisa-Livia BĂLDEAN, vice ordförande
Liviu UNGUR, vice ordförande, avdelning II – ärenden av civil natur
Constanţas appellationsdomstol
Daniela PETROVICI, avdelning I – ärenden av civil natur
Iuliana Mihaela ȘERBAN, avdelning II – ärenden av civil natur
Craiovas appellationsdomstol
Mihaela COTORA, ordförande
Lotus Gherghină, avdelning II – ärenden av civil natur
Galaţis appellationsdomstol
Simona Claudia BACŞIN, avdelning I – ärenden av civil natur
Valentina VRABIE, avdelning II – ärenden av civil natur
Iaşis appellationsdomstol
Claudia Antoanela SUSANU, avdelning I – ärenden av civil natur
Oradeas appellationsdomstol
Marcela FILIMON, avdelning II – ärenden av civil natur
Piteştis appellationsdomstol
Corina PINCU IFRIM, avdelning I – ärenden av civil natur
Raluca TRANDAFIR, avdelning I – ärenden av civil natur
Corina Georgeta NUŢĂ, avdelning II – ärenden av civil natur som berör administrativa och skatterelaterade rättstvister
Argeş tribunal
Andreea Monica PRUNARU, avdelningen för ärenden av civil natur, vice ordförande
Vâlceas tribunal
Petre DINESCU, avdelning I – ärenden av civil natur
Ploieştis appellationsdomstol
Adriana Maria RADU, avdelning I – ärenden av civil natur
Elisabeta GHERASIM, ordförande för avdelning II – ärenden av civil natur
Florentina DINU, avdelning II – ärenden av civil natur
Valentina GHEORGHE, avdelning II – ärenden av civil natur

Suceavas appellationsdomstol
Ştefania Fulga ANTON, avdelning I – ärenden av civil natur
Daniela MITREA MUNTEA, avdelning II – ärenden av civil natur
Târgu Mureş appellationsdomstol
Andreea CIUCĂ, avdelning II – ärenden av civil natur
Timişoaras appellationsdomstol
Cristian PUP, avdelning I – ärenden av civil natur
Florin MOŢIU, avdelning II – ärenden av civil natur
Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens
område
Justitieministern
Viviana ONACA, chef, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete
Ioana BURDUF, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete
Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området från direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete vid justitieministeriet –
centralmyndighet på området internationellt rättsligt samarbete
Dorina DOMINTEANU, enhetschef
Camelia TOBĂ
Flavius George PĂNCESCU
Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – en företrädare utsedd av vardera ordföranden för Rumäniens nationella
yrkessammanslutningar för notarier, exekutionsbiträden och advokater
Octavian ROGOJANU, notarius publicus, sekreterare vid rådet för Rumäniens nationella notarieförbund
Bogdan DUMITRACHE, exekutionstjänsteman
Costea-Corin C. DĂNESCU, advokat
Senaste uppdatering: 01/02/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Slovenien
Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område verkar i Slovenien genom tre kontaktpunkter och 16 nätverksmedlemmar.
Kontaktpunkterna är anställda vid Sloveniens justitieministerium. Därigenom kan kontaktpunkternas arbete harmoniseras och samordnas dagligen.
Distriktsdomstolarna, som det finns elva stycken av i Slovenien, har befogenhet att ge internationell rättslig hjälp på privaträttens område. Mot bakgrund av
detta har Slovenien, i enlighet med artikel 2.1 d i rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område,
utsett en företrädare för varje distriktsdomstol som medlem i nätverket. Slovenien har dessutom utsett två specialiserade nätverksmedlemmar (domare) med
behörighet vad gäller rättsligt samarbete i fråga om familjeärenden, varav den ena domaren är anställd vid en distriktsdomstol och den andra vid
justitieministeriet.
Genom den ändring av rådets beslut om inrättande av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område som gjordes 2009 möjliggjordes samarbete
med andra juristyrken inom ramen för nätverket. Sedan 2011 har Sloveniens notariekammare (Notarska zbornica Republike Slovenije), Sloveniens
advokatsamfund (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) och Sloveniens kammare för exekutionstjänstemän (Zbornica izvršiteljev Slovenije) också varit
medlemmar i nätverket.
Deltagandet av domare och andra juristyrken i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är viktigt för uppnåendet av nätverkets mål,
eftersom det därigenom kan garanteras ett direkt samarbete mellan domarna och de andra juristyrkena, vilket är av betydelse för att specifika ärenden vid
domstolarna ska kunna avgöras smidigare.
Kontaktpunkterna och nätverkets medlemmar kommunicerar inbördes regelbundet och vid behov, däribland via e-post, per telefon och personligen, och
träffas vid årliga möten på nationell nivå.
Senaste uppdatering: 01/02/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Slovakien
Nätverket omfattar följande:
De huvudsakliga kontaktpunkterna, närmare bestämt två företrädare för Slovakiens justitieministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), från
avdelningen för internationell privaträtt (Odbor medzinárodného práva súkromného) vid enheten för internationell rätt (Sekcia medzinárodného práva). Alla
framställningar till det europeiska rättsliga nätverket skickas via de huvudsakliga kontaktpunkterna.
Kontaktpunkter vid domstolar: en domare eller högre domstolstjänsteman för varje distriktsdomstol (okresný súd) och regional domstol (krajský súd) samt för
högsta domstolen (Najvyšší súd).
Kontaktpunkter från yrkesorganisationer.
Två kontaktpunkter från Centrumet för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
En sambandsperson för familjerätt.
Senaste uppdatering: 14/01/2019
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Finland
Medlemmar i det europeiska rättsliga nätverket i Finland

Kontaktpunkten i Finland utgörs av en tjänsteman vid justitieministeriets enhet för internationellt rättsväsende. Kontaktpunkten tillhör en enhet som fungerar
som centralmyndighet i fråga om flera EU-förordningar och internationella avtal på området civil- och straffrätt. Utöver nätverkets arbete omfattar
kontaktpunktens åligganden de uppgifter som tillfaller en centralmyndighet samt annat civilrättsligt samarbete. Två tingsrättsdomare och det finska
advokatförbundet har också utsetts till medlemmar i nätverket. Det nationella nätverkets verksamhet håller på att utvecklas för närvarande.
Hur det europeiska rättsliga nätverket fungerar i Finland
Kontaktpunkten arbetar aktivt tillsammans med nationella rättsliga myndigheter, advokater och andra rättstillämpare. Bland kontaktpunktens uppgifter ingår
att sprida information om lagbestämmelser när det gäller EU:s privat- och handelsrätt, deras praktiska tillämpning samt rådgivning och utbildning i relaterade
frågor. Kontaktpunkten hjälper också de nationella rättsliga myndigheterna med problem kopplade till gränsöverskridande framställningar och deltar aktivt i
relevanta nätverk och arbetsgrupper.
Kontaktpunkten har en särskild e-postadress för domstolar och andra rättsliga myndigheter och förvaltningar som deltar i det rättsliga samarbetet på
privaträttens område och som behöver praktiskt stöd vad gäller problem med anknytning till gränsöverskridande ärenden.
Informationsspridning om det europeiska rättsliga nätverket
Alla domstolar, rättshjälpsbyråer, åklagare, brottsbekämpande myndigheter och tjänstemän vid justitieministeriet har tillgång till ett intranät med omfattande
information om internationellt stöd på privaträttens område. Webbplatsen innehåller även information om det europeiska rättsliga nätverket och dess
medlemmar i Finland, och har länkar till nätverkets sidor på den europeiska e-juridikportalen. Information om nätverket och material som det publicerar
tillhandahålls även nationella rättsliga myndigheter och andra rättstillämpare via e-post och post.
Justitieministeriets offentliga webbplats har ett avsnitt med information om de olika formerna av internationell rättslig hjälp, tillhörande lagstiftning och avtal,
kontaktuppgifter och anvisningar. Webbplatsen innehåller även information om rättsliga nätverk och en länk till sidorna om det europeiska rättsliga nätverket
på den europeiska e-juridikportalen.
Senaste uppdatering: 13/02/2017
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Om nätverket - Sverige
Sverige har utsett en person som arbetar på enheten för processrätt och domstolsfrågor vid Justitiedepartementet, som kontaktpunkt för det europeiska
rättsliga nätverket på privaträttens område, och en person som arbetar på kriminalpolitiska enheten vid Justitiedepartementet, som kontaktpunkt för ejuridikportalen.
Domstolsverket, Sveriges advokatsamfund, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt
Brottsoffermyndigheten liksom centrala myndigheter (enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete vid Justitiedepartementet och
enheten för konsulära och civilrättsliga frågor vid Utrikesdepartementet) är svenska medlemmar i nätverket.
Senaste uppdatering: 02/11/2016
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

