Europeisk civilrättslig atlas
Detta avsnitt av den europeiska e-juridikportalen är tänkt att fungera som en gemensam kontaktpunkt för praktisk information om
civilrättsligt samarbete.
Här kan du hitta information om europeiska instrument för civilrättsliga frågor, inklusive information och officiella meddelanden från
medlemsstaterna. Du kan också ta reda på vilken behörig domstol eller myndighet som du ska vända till i fråga om de olika
instrumenten.
Listan över instrument i detta avsnitt kommer gradvis att utvidgas.
För närvarande ingår följande:
- Bryssel I-förordningen (omarbetning) – rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
- Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen - rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
- Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder – förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av
skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
- Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad – förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om
genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (den s.k. Rom III-förordningen)
- Medling – Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på
privaträttens område
- Småmål - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande
- Europeiskt betalningsföreläggande - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om
införande av ett europeiskt betalningsföreläggande
- Underhållsskyldighet - Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag,
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet
- Europeisk exekutionstitel - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en
europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
- Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1347/2000
- Mål om makars förmögenhetsförhållanden - Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett
fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om
makars förmögenhetsförhållanden
- Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016
om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och
verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
- Delgivning och översändning av handlingar - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november
2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur ( delgivning av handlingar ) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000

- Rättshjälp - Rådets direktiv 2002/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i
gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister
- Bevisupptagning - Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar
i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
- Arvsrätt - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag,
erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om
inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
- Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014
om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur
- Ersättning till brottsoffer - Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer
- Offentliga handlingar - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av
medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om
ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
Det här avsnittet ersätter webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen, som håller på att fasas ut.
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.
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