Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber
Nationale oplysninger vedrørende forordning 2016/1104
I juni 2016 vedtog EU en forordning om de formueretlige virkninger af internationale registrerede partnerskaber, der har til formål
at hjælpe par med at forvalte deres aktiver i det daglige og dele dem i tilfælde af partnerskabets opløsning eller den ene af
partnernes død. Forordningen blev vedtaget efter proceduren for forstærket samarbejde af 18 EU-lande: Sverige, Belgien,
Grækenland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrig, Portugal, Italien, Malta, Luxembourg, Tyskland, Den Tjekkiske Republik,
Nederlandene, Østrig, Bulgarien, Finland og Cypern. De øvrige EU-lande kan til enhver tid tilslutte sig forordningen (i givet fald vil
landet også skulle tilslutte sig forordningen om formueforholdet mellem ægtefæller).
Forordningen vil give internationale registrerede partnerskaber retssikkerhed og mindske omkostningerne ved retssager, idet
parrene vil vide, hvilket lands domstole, der skal behandle spørgsmål vedrørende deres formueforhold, og hvilken national
lovgivning, der finder anvendelse ved behandlingen af disse spørgsmål. Forordningen vil også lette anerkendelse og fuldbyrdelse
af afgørelser om partnernes formueforhold i et andet EU-land. Da et pars aktiver skal deles i tilfælde af en af partnernes død, vil
forordningen endvidere lette anvendelsen af EU's regler om arveforhold på tværs af grænserne. Forordningen har fundet
anvendelse siden den 29. januar 2019.
Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis EuropaKommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises
til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EUwebsiderne.
Sidste opdatering: 27/02/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Belgien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Behandling af anmodninger om en eksigibilitetsafgørelse: retten i første instans, nærmere betegnet familieretten.
For så vidt angår klager over afgørelser om sådanne ansøgninger:
for at gøre indsigelse: retten i første instans ("tribunal de première instance"), nærmere betegnet familieretten ("tribunal de la
famille")
for at anfægte afgørelsen: appelretten (Cour d'appel).
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Afgørelsen truffet i appelsagen kan kun appelleres til kassationsretten ("Cour de Cassation").
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ingen andre myndigheder i henhold til kriterierne i artikel 3, stk. 2.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 17/09/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Tjekkiet

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
I Den Tjekkiske Republik er det distriktsdomstolene ("okresní soudy").
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Kun følgende ekstraordinære appelprocedurer kan anvendes:
– annullationssøgsmål ("žaloba pro zmatečnost")
– ekstraordinær genoptagelse ("žaloba na obnovu řízení")
– kassationsappel ("dovolání").
Alle de ekstraordinære retsmidler, der er nævnt ovenfor, skal indbringes for den ret, der har truffet afgørelse om begæringen i
første instans.
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Ingen af disse myndigheder findes i Den Tjekkiske Republik.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 23/09/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Frankrig

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
De i artikel 44 omhandlede begæringer forelægges direktøren for præsidiesekretariatet ved førsteinstansretten ("tribunal de
grande instance") (den civile retsplejelovs artikel 509-1 og 509-2), når begæringen vedrører en retsafgørelse eller et retsforlig, og
formanden for notarkammeret eller, hvis denne er fraværende eller forhindret, den pågældendes suppleant, når begæringen
vedrører et attesteret dokument (artikel 509-3 i den civile retsplejelov).
De i artikel 49, stk. 2, omhandlede appeller indgives til præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance) (den civile
retsplejelovs artikel 509-9).
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
For at anfægte en retsafgørelse, der er afsagt i sidste instans af præsidenten for førsteinstansretten, er det nødvendigt at indgive
en kassationsbegæring.
Der er mange forskellige begrundelser for at indgive en kassationsbegæring (overtrædelse af loven, overtrædelse af beføjelser,
rettens manglede kompetence, mangelfuldt retsgrundlag, mangelfuld begrundelse, modstridende afgørelser m.m.), men de har det
til fælles, at kassationsretten kun foretager en vurdering af anvendelsen af loven. Kassationsretten kontrollerer således, at ingen
love er overtrådt, eller at ingen retsregler er tilsidesat i den afgørelse, den behandler, men den udtaler sig ikke om de faktiske
omstændigheder.
La Cour de cassation
5 quai de l’horloge
75055 Paris
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Ikke relevant.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 25/09/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Kroatien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1, og indsigelser mod afgørelser om sådanne
anmodninger indgives, jf. artikel 49, stk. 2, til de kommunale domstole.
De ansvarlige domstole er:
alle kommunale domstole i henhold til loven om domstolenes distrikter og hjemsteder (statstidende nr. 128/14).
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

I overensstemmelse med gældende national ret findes der ingen mekanisme i Republikken Kroatien, der med henblik på artikel 50
muliggør indsigelse mod en afgørelse i appelsagen. Med andre ord findes der ingen ret, hvortil der kan indgives klage.
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
I Republikken Kroatien er de kommunale domstole kompetente med hensyn til sager om håndhævelse og sager, der ikke
indeholder tvister, i henhold til loven om domstolene (statstidende nr. 28/13, 33/15, 82/15 og 82/16). Derfor er der i
overensstemmelse med den gældende kroatiske lovgivning ingen andre kompetente myndigheder eller fagfolk inden for
retsvæsenet, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordningen, som har kompetence med hensyn til formueforhold mellem
ægtefæller, og som udøver retslige funktioner eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegering af beføjelser eller under
en judiciel myndigheds kontrol.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 18/09/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Italien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til artikel 44,
stk. 1, er appelretten ("Corte di Appello").
Det er kassationsretten ("Suprema Corte di Cassazione"), der har kompetence til at behandle indsigelser mod afgørelser om
anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 49, stk. 2.
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Afgørelsen i appelsagen kan anfægtes:
1) ved en revisionsappel i overensstemmelse med artikel 391a og 391b i den civile retsplejelov
2) ved en indsigelse, der fremsættes af tredjemand i henhold til artikel 391b i den civile retsplejelov.
Der kan også begæres om berigtigelse, såfremt afgørelsen er behæftet med skrive- eller regnefejl.
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Med henblik på artikel 3, stk. 2, har følgende også beføjelse:
advokater, når de udfører deres opgaver i forbindelse med ordningen med støttede forhandlinger, i overensstemmelse med artikel
6 i lovdekret nr. 132 af 2014
og civilregisterførerne, når de udfører deres funktioner inden for rammerne af den forenklingsordning, der er omhandlet i artikel 12
i lovdekret nr. 132 af 2014.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende

dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 03/10/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Cypern

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Familieretterne er kompetente til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.
Afgørelser om sådanne anmodninger behandles af familieretten i anden instans.
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Procedurerne for anfægtelse af afgørelsen om appel- eller genoptagelsessagen er appel, jf. artikel 25 i lov nr. 14/60 om
domstolene, og udstedelse af prærogative retskendelser, jf. forfatningens artikel 155.
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Ikke relevant.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 20/09/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Luxembourg

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, er i
overensstemmelse med artikel 44, stk. 1:
Præsidenten for arrondissementsdomstolen ("Tribunal d’arrondissement")
Kontakt:
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire

2080 Luxembourg
Tlf.: 00352 475981-1
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
9237 Diekirch
Luxembourg
Tlf.: 00352 803214-1
De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelser om disse anmodninger, er i
overensstemmelse med artikel 49, stk. 2:
Appeldomstol på det civilretlige område
Kontakt:
Cour d’appel
Cité judiciaire
2080 Luxembourg
Tlf.: 00352 475981-1
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Procedurerne for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50:
Kassationsdomstolen
Kontakt:
Kassationsdomstolen
Cité judiciaire
2080 Luxembourg
Tlf.: 475981-369/373
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
/
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 04/10/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Østrig

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
De retter, der har kompetence til at træffe afgørelse om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til
forordningens artikel 44, stk. 1, er fogedretten ("Exekutionsgericht") eller distriktsretten ("Bezirksgericht") det sted, hvor modparten
har bopæl eller hovedsæde.
Den ret, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelsen vedrørende begæringen om eksigibilitet, er den regionale
domstol ("Landesgericht"); anfægtelsen skal dog indgives til retten i første instans ("Erstgericht").
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Kassationsbegæringen rettes til højesteret ("Oberster Gerichtshof"), men indbringes for retten i første instans ("Erstgericht").
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
I Østrig findes der ingen andre myndigheder eller juridiske fagfolk, som har den i artikel 3, stk. 2, omhandlede kompetence med
hensyn til spørgsmål om formueforhold mellem ægtefæller.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 16/09/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Portugal

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf.
artikel 44, stk. 1, er:
– den lokale civilafdeling ("juízo local cível"), hvis det er relevant eller
– den kompetente distriktsdomstols afdeling med generel kompetence.
I henhold til artikel 49, stk. 2, er det appeldomstolene, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelser vedrørende
disse anmodninger.
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
For så vidt angår artikel 50, kan den afgørelse, der træffes i appel- eller genoptagelsessagen, kun gøres til genstand for appel
vedrørende et retligt spørgsmål ved højesteret ("Supremi Tribunal de Justiça").
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Ikke relevant.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende

dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 08/10/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Finland

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Afgørelse om eksigibilitet
førsteinstansret
Anfægtelse af en afgørelse truffet af en domstol i første instans:
appeldomstol
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
En anfægtelse af en afgørelse truffet af en appeldomstol er en anfægtelse til højesteret, forudsat at anfægtelsen antages til
realitetsbehandling (kapitel 30, stk. 1-3 i retsplejeloven).
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Bobestyrer udpeget af retten.
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Sidste opdatering: 24/09/2019

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber - Sverige

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse
erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold
til artikel 49, stk. 2
Førsteinstansret (tingsrätt) Førsteinstansret Kompetenceområde
Nacka førsteinstansret

Stockholms län

Uppsala førsteinstansret

Uppsala län

Eskilstuna førsteinstansret

Södermanland län

Linköping førsteinstansret

Östergötland län

Jönköping førsteinstansret

Jönköping län

Växjö førsteinstansret

Kronoberg län

Kalmar førsteinstansret

Kalmar län

Gotland førsteinstansret

Gotland län

Blekinge førsteinstansret

Blekinge län

Kristianstad førsteinstansret Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga og Östra Göinge kommune
Malmö førsteinstansret
Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma,
Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge og Ystad kommune
Halmstad førsteinstansret

Halland län

Göteborg førsteinstansret
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs,
Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla og Öckerö kommune
Vänersborg førsteinstansret

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet,

Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg og Åmål kommune
Skaraborg førsteinstansret
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping,
Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda og Vara kommune
Värmland førsteinstansret

Värmland län

Örebro førsteinstansret

Örebro län

Västmanland førsteinstansret

Västmanland län

Falu førsteinstansret

Dalarna län

Gävle førsteinstansret

Gävleborg län

Ångermanland førsteinstansret

Västernorrland län

Östersund førsteinstansret

Jämtland län

Umeå førsteinstansret

Västerbotten län

Luleå førsteinstansret

Norrbotten län

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50
Anfægtelse til appelretten (hovrätt) og til højesteret (Högsta domstolen). Appellen indgives til den ret, der har truffet afgørelsen.
Der kræves tilladelse til at indgive anfægtelse fra appelretten og højesteret.
Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2
Likvidator i forbindelse med skilsmisse (bodelningsförrättare)
Bobestyrer i forbindelse med en arvesag (boutredningsman)
Det nationale fogedvæsen (kronofogdemyndigheten) i forbindelse med forenklede procedurer vedrørende betalingsordrer eller
bistand
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/10/2019

