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I hvilken medlemsstat?
Find den retsinstans i en medlemsstat, som du skal henvende dig til, hvis bestræbelserne på at bilægge en tvist i mindelighed med en virksomhed, en
erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet, er slået fejl.
Hvis din sag har national karakter, skal du bare finde den kompetente domstol, dvs. den domstol, der har jurisdiktion. Hvis man henvender sig til den forkerte
domstol, eller hvis der er uenighed om kompetencespørgsmålet, er der stor risiko for at forsinke sagen, eller endog for at sagen bliver afvist på grund af
manglende kompetence.
Alle medlemsstaterne har forskellige regler for kompetencefordelingen mellem domstolene.
Hvis din retssag har international eller grænseoverskridende karakter, skal du finde ud af, både hvilken medlemsstat og hvilken domstol der er den
kompetente (der har jurisdiktion). Svaret på disse spørgsmål kan få store følger. Hvis du er involveret i en retssag i udlandet, risikerer du at få mere
ulejlighed og flere udgifter, f.eks. fordi det kan blive nødvendigt at få oversat dine erklæringer, antage en advokat i den medlemsstat, hvor sagen afvikles,
eller rejse for at deltage i retsmøderne.
Du kan få mere hjælp til at finde den kompetente domstol i en bestemt sag på portalen Det Europæiske Civilretlige Atlas. Her kan du finde navne og
adresser på alle domstole i medlemsstaterne med kompetence i civil- og handelssager (domstole i første instans, appeldomstole osv.) og de geografiske
områder, som disse domstole dækker.
Se også andre afsnit om:
– kompetence i civil- og handelssager
– kompetence i straffesager.
Når du har fundet frem til den kompetente medlemsstat og domstol, kan du anlægge sagen – og her kan du få hjælp i afsnittet Hvad gør jeg?.
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