SV
Hem>Rättsliga åtgärder>Europeisk civilrättslig atlas>Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Nationell information om förordning (EU) 2016/1104
I juni 2016 antog EU en förordning om förmögenhetsrättsliga verkningar av internationella registrerade partnerskap för att hjälpa dem med den löpande
förvaltningen av deras egendom och bodelning i händelse av upplösning av partnerskapet eller dödsfall. Förordningen antogs av följande 18 EU-länder inom
ramen för förfarandet för fördjupat samarbete: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg,
Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. Andra EU-länder kan när som helst ansluta sig till förordningen (i så fall måste
landet även ansluta sig till förordningen om makars förmögenhetsförhållanden).
Förordningen skapar rättssäkerhet vid internationella registrerade partnerskap och minskar kostnaderna för rättsliga förfaranden eftersom de med säkerhet
vet vilket EU-lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör deras förmögenhetsförhållanden och vilken nationell lag som ska tillämpas för att avgöra
sådana ärenden. Förordningen gör det också lättare att erkänna och verkställa beslut rörande förmögenhetsförhållanden som meddelats i ett EU-land i ett
annat EU-land. Eftersom en bodelning av parets egendom måste göras i händelse av dödsfall gör förordningen det även lättare att tillämpa EUbestämmelserna om arvsärenden där flera EU-länder är inblandade. Förordningen började gälla den 29 januari 2019.
Senaste uppdatering: 27/02/2019
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.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har
uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Belgien
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring är förstainstansdomstolen, närmare bestämt familjedomstolen (

tribunal de la famille).
Ansökan om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar kan göras genom att
inge en invändning till förstainstansdomstolen, närmare bestämt familjedomstolen (tribunal de la famille),
inge en ansökan om ändring till appellationsdomstolen (Cour d’appel).
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Förnyad prövning av avgöranden med anledning av en ansökan om ändring görs av kassationsdomstolen ( Cour de Cassation).
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
Inga andra myndigheter i den mening som avses i artikel 3.2.
Senaste uppdatering: 17/09/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Tjeckien
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
I Tjeckien är detta distriktsdomstolarna (okresní soudy).
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Endast extraordinära rättsmedel får användas, nämligen
– talan om ogiltigförklaring (zmatečnost),
– talan om förnyad prövning (žaloba na obnovu řízení),
– revisionstalan (dovolání).
Alla ansökningar om användning av något av dessa extraordinära rättsmedel ska göras till den domstol som prövade målet i första instans.
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
I Tjeckien finns inga sådana myndigheter.
Senaste uppdatering: 23/09/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Grekland
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
Den domstol som på berörd parts begäran är behörig att avge en verkställbarhetsförklaring avseende ett beslut om makars förmögenhetsförhållanden och
de förmögenhetsrättsliga verkningarna av registrerade partnerskap i enlighet med artikel 44.1 i de aktuella förordningarna är förstainstansdomstolen med en
domare (Μονομελές Πρωτοδικείo) i tvistemål (artikel 740 ff. i civilprocesslagen).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Behörig domstol för ansökningar om ändring av beslut med anledning av ansökan om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 49.2 i de aktuella
förordningarna är appellationsdomstolen (Εφετείο). Enligt kassationsdomstolens rättspraxis sker detta i form av en ansökan/ett överklagande som prövas av
appellationsdomstolen som första och sista instans, vilket är ett undantag från regeln i artikel 12.2 i civilprocesslagen.
Talan mot ett avgörande från appellationsdomstolen enligt artikel 50 i de aktuella förordningarna, i den mening som avses i led b, får föras genom att väcka
kassationstalan.
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
Ej tillämpligt.
Senaste uppdatering: 22/11/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Frankrike
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
De ansökningar som avses i artikel 44 inges till kanslichefen (Directeur de greffe) vid den övre underrätten för tvistemål (Tribunal de grande instance)
(artiklarna 509.1 och 509.2 i civilprocesslagen (Code de procédure civile)) om ansökningarna rör ett domstolsavgörande eller uppgörelse i domstol och till
ordföranden för notariekammaren (Chambre des notaires), eller vid frånvaro eller oförmåga hans eller hennes ställföreträdare (artikel 509.3 i
civilprocesslagen), om ansökningarna rör en officiell handling.
Den myndighet vid vilken de ansökningar om ändring som avses i artikel 49.2 ska göras är ordföranden ( Président) för den övre underrätten för tvistemål
(artikel 509.9 i civilprocesslagen).
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Ett lagakraftvunnet avgörande som avkunnats av ordföranden för den undre överrätten för tvistemål kan endast överklagas genom att väcka kassationstalan (

pourvoi en cassation) vid kassationsdomstolen (Cour de cassation).
Grunderna för en kassationstalan kan variera (rättsstridigt avgörande, maktmissbruk, avsaknad av behörighet, avsaknad av rättslig grund, motstridiga domar
etc.), men i samtliga fall begränsar domstolen sin prövning till själva rättstillämpningen. Detta innebär att domstolen kontrollerar att avgörandet inte strider
mot lagen eller åsidosätter rättsstatsprincipen. Däremot undersöker domstolen inte de faktiska omständigheterna i målet.
La Cour de cassation
5 Quai de l’horloge
75055 Paris
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
Ej tillämpligt.
Senaste uppdatering: 25/09/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Kroatien
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
Ansökningar om en verkställbarhetsförklaring enligt artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar enligt
artikel 49.2 ska göras till distriktsdomstolarna.
Följande domstolar har behörighet:
Alla distriktsdomstolar enligt lagen om domstolars domkretsar och säten (Kroatiens officiella kungörelseorgan ( Narodne novine (NN) nr 128/14).
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Enligt gällande nationell lagstiftning i Kroatien finns det ingen mekanism för att, i enlighet med artikel 50, föra talan mot ett avgörande med anledning av en
ansökan om ändring, dvs. det finns inga domstolar i Kroatien som det går att inge en ansökan om förnyad prövning till.
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
I Kroatien ansvarar distriktsdomstolarna enligt lagen om domstolsväsendet (NN nr 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) för prövningen av mål som inte är tvistemål
och verkställighetsmål. Enligt gällande nationell lagstiftning i Kroatien finns det därför inte någon annan behörig myndighet eller rättstillämpare i den mening
som avses i artikel 3.2 i förordningen med behörighet i frågor som rör makars förmögenhetsförhållanden som utövar rättsliga funktioner eller agerar genom
delegering av befogenheter från en rättslig myndighet eller under dess kontroll.
Senaste uppdatering: 18/09/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Italien
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 är appellationsdomstolen ( Corte
d'appello).

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet
med artikel 49.2 är kassationsdomstolen (Corte suprema di cassazione).
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Talan mot ett avgörande med anledning av ansökan om ändring kan föras genom
1) en ansökan om förnyad prövning i enlighet med artikel 391-bis och 391-ter i civilprocesslagen,
2) en talan av tredje man i enlighet med artikel 391-ter i civilprocesslagen.
Det går även att ansöka om rättelse av avgörandet om det innehåller uppenbara skriv- eller räknefel.
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
När det gäller artikel 3.2 omfattar detta
advokater som verkar inom ramen för förfarandet för assisterad förhandling (negoziazione assistita) enligt artikel 6 i lagstiftningsdekret nr 132 från 2014,
civilregisteransvariga som verkar inom ramen för förfarandet för assisterad förhandling (negoziazione assistita) enligt artikel 12 i lagstiftningsdekret nr 132
från 2014.
Senaste uppdatering: 03/10/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Cypern
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
De domstolar som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring är familjedomstolarna. Ansökningar om ändring av beslut med
anledning av sådana ansökningar prövas av familjedomstolen i andra instans (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Förfarandena för att föra talan mot ett avgörande som meddelats med anledning av en ansökan om ändring är det förfarande som anges i artikel 25 i lagen
om domstolsväsendet (lag 14/60) och utfärdandet av domstolsförelägganden i enlighet med artikel 155 i författningen.
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
Ej tillämpligt.
Senaste uppdatering: 17/02/2020
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Luxemburg
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
Domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1:
Ordföranden för distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)
Kontaktuppgifter:
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tfn: 00352 475981-1
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tfn: 00352 803214-1
Domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med
artikel 49.2:
Appellationsdomstolen i tvistemål (Cour d’appel siégeant en matière civile)
Kontaktuppgifter:
Cour d’appel
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tfn: 00352 475981-1
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Förfaranden för att föra talan mot ett sådant avgörande som meddelats med anledning av en ansökan om ändring som avses i artikel 50:
Kassationsdomstolen
Kontaktuppgifter:
Cour de cassation
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tfn: 475981-369/373
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
/

Senaste uppdatering: 04/10/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Österrike
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
De domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 i förordningen är
verkställighetsdomstolen (Exekutionsgerichtt) eller distriktsdomstolen (Bezirksgericht) där svaranden har hemvist.
Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av en ansökan om verkställbarhetsförklaring är den
regionala domstolen (Landesgericht). Ansökan om ändring ska dock inges till den domstol som meddelade beslutet i första instans.
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Överklaganden i en rättsfråga (Revisionsrekurs) görs vid Högsta domstolen (Oberster Gerichtshof), men måste inges till förstainstansdomstolen.
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
I Österrike finns det inte några andra myndigheter eller rättstillämpare som har behörighet i den mening som avses i artikel 3.2 i frågor som rör
förmögenhetsförhållanden.
Senaste uppdatering: 16/09/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Portugal
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
De domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 är
– den lokala civildomstolen (juízo local cível), om en sådan finns, eller
– den allmänna avdelningen (juízo de competência genérica) vid behörig distriktsdomstol (tribunal de comarca).
I enlighet med artikel 49.2 prövas ansökningar om ändring av beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar av appellationsdomstolarna (
Tribunais da Relação).
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
En talan mot ett avgörande med anledning av en ansökan om ändring i den mening som avses i artikel 50 kan endast föras genom revisionstalan ( recurso
de revista) vid Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça).
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
Ej tillämpligt.
Senaste uppdatering: 17/02/2020
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Finland
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
Verkställbarhetsförklaring:
Tingsrätten.
Överklagande av ett avgörande från tingsrätten:
Hovrätten.
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Ett avgörande från hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen, om Högsta domstolen ger prövningstillstånd (30 kap. 1–3 §§ rättegångsbalken).
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
Skiftesman utsedd av domstolen.
Senaste uppdatering: 07/02/2020
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.
Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Sverige
Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och
ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2
Tingsrätt
Domsområde
Nacka tingsrätt
Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt
Linköpings tingsrätt

Södermanlands län
Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt
Växjö tingsrätt

Jönköpings län
Kronobergs län

Kalmar tingsrätt
Gotlands tingsrätt

Kalmar län
Gotlands län

Blekinge tingsrätt
Kristianstads tingsrätt

Blekinge län
Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans, Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, Åstorps, Ängelholms,

Örkelljunga och Östra Göinge kommuner
Malmö tingsrätt
Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurups,
Staffanstorps, Svalövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner
Halmstads tingsrätt
Hallands län
Göteborgs tingsrätt
Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums,
Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner
Vänersborgs tingsrätt
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds,
Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner
Skaraborgs tingsrätt
Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Mullsjö, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner
Värmlands tingsrätt
Örebro tingsrätt

Värmlands län
Örebro län

Västmanlands tingsrätt
Falu tingsrätt

Västmanlands län
Dalarnas län

Gävle tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt

Gävleborgs län
Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt
Jämtlands län
Umeå tingsrätt
Västerbottens län
Luleå tingsrätt
Norrbottens län
Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50
Genom överklagande till hovrätt och Högsta domstolen. Överklagandet ska ges in till den domstol som har meddelat avgörandet. Prövningstillstånd krävs i
hovrätten och Högsta domstolen.
Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2
Bodelningsförrättare
Boutredningsman
Kronofogdemyndigheten vid summarisk process i mål om betalningsföreläggande eller handräckning
Senaste uppdatering: 11/02/2019
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.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

