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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om kompetence, 
gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde 
vedrørende underholdspligt (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 –
2005/0259(CNS))1

Med skrivelse af 11. januar 2007 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 35, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 30. januar 2007.

Det foreslåede retsgrundlag er artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 2. Henvisningen til artikel 
67, stk. 2, må tages som udtryk for, at den foreslåede foranstaltning omhandler familieretlige 
aspekter og derfor ikke er underlagt den fælles beslutningsprocedure i kraft af 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 67, stk. 5, andet led.

Relevante bestemmelser i EF-traktaten

Artikel 61, litra c)
Med henblik på gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed vedtager 
Rådet

c) foranstaltninger vedrørende civilretligt samarbejde i henhold til artikel 65
  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Artikel 65
Foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende 
virkninger, der skal træffes i henhold til artikel 67, og i det omfang de er nødvendige for det 
indre markeds funktion, omfatter

a) forbedring og forenkling:
- af ordningen for forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter på tværs af grænserne
- af samarbejdet om bevisoptagelse
- af anerkendelsen og fuldbyrdelsen af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder 
handelssager, samt af afgørelser i udenretslige sager

b) fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes gældende regler om lovvalg og 
konflikter om stedlig kompetence

c) fjernelse af hindringerne for, at civile retssager forløber tilfredsstillende, om nødvendigt 
ved fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes civile retsplejeregler.

Artikel 67, stk. 1 og 2
1. I en overgangsperiode på fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden træffer Rådet 
afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen eller på initiativ af en medlemsstat 
og efter høring af Europa-Parlamentet.

2. Efter denne periode på fem år:
- træffer Rådet afgørelse på forslag af Kommissionen; Kommissionen behandler enhver 
anmodning fra medlemsstaterne om, at den forelægger Rådet et forslag
- træffer Rådet med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med 
henblik på at få alle eller dele af de områder, der er omhandlet i dette traktatafsnit, underlagt 
fremgangsmåden i artikel 251, og med henblik på at tilpasse bestemmelserne vedrørende 
Domstolens beføjelser.

Artikel 67, stk. 5
5. Uanset stk. 1 vedtager Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251:
- de i artikel 63, nr. 1), og artikel 63, nr. 2), litra a), omhandlede foranstaltninger, forudsat at 
Rådet forudgående og i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1 har vedtaget 
fællesskabsbestemmelser, som fastlægger fælles regler og grundlæggende principper for dette 
spørgsmål

- de i artikel 65 omhandlede foranstaltninger, bortset fra familieretlige aspekter.

Forordningsforslagets formål og indhold

Formålet med dette forslag til forordning er at fjerne alle de hindringer, der vanskeliggør 
inddrivelse af underholdsbidrag i Den Europæiske Union, i overensstemmelse med 
programmet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civilretlige område, der blev 
vedtaget den 30. november 2000, og den fælles handlingsplan, der blev vedtaget den 2. og 3. 
juni 2005.

Forslagets formål og indhold kan ifølge præamblen og de dispositive bestemmelser analyseres 
som følger:
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Ifølge betragtning 7 skal bidragsberettigede have mulighed for let at opnå en afgørelse i en 
medlemsstat, der automatisk kan tjene som fuldbyrdelsesgrundlag i en hvilken som helst 
anden medlemsstat, således at fuldbyrdelsen bliver enkel og hurtig.

For at nå dette mål søger forordningen at samle alle de foranstaltninger, der er nødvendige for 
inddrivelse af underholdsbidrag i Fællesskabet, i ét eneste instrument. Forordningen omfatter 
derfor bestemmelser om kompetencekonflikter, lovvalg, eksigibilitet og fuldbyrdelse af 
udenlandske afgørelser og om samarbejde (betragtning 8).

Forordningen finder anvendelse på alle underholdsbidrag, der følger af familieforhold eller 
forhold, der har lignende virkninger, for at sikre ens behandling af alle bidragsberettigede
(betragtning 9).

Betragtning 10 fastslår, at forordningens regler om international kompetence afviger fra de 
nuværende regler, således som de følger af forordning (EF) nr. 44/2001 ("Bruxelles I"), idet 
målet er, at reglerne skal være klare og dække alle de situationer, hvor der er en tilstrækkelig 
forbindelse mellem parternes situation og en medlemsstat. Det forhold, at sagsøgte har sin 
sædvanlige bopæl i et land, der ikke indgår i Den Europæiske Union, skal ikke længere 
udgøre en grund til at udelukke anvendelse af fællesskabsreglerne, og der skal ikke længere 
kunne henvises til nationale retsregler.

Betragtning 11 forklarer, at parterne i fællesskab kan vælge den kompetente ret, medmindre 
der er tale om underholdsbidrag til et mindreårigt barn, for at beskytte den svage part.

I betragtning 12 fastslås det, at der bør være en klar, effektiv mekanisme til at afgøre tilfælde 
af litispendens og indbyrdes sammenhængende krav.

I betragtning 13 understreges det, at lovvalgsreglerne kun skal finde anvendelse på 
underholdspligt og ikke fastsætte, hvilken lov der skal anvendes til at fastslå de 
familierelationer, der ligger til grund for underholdspligten.

Betragtning 14, 15 og 16 vedrører gældende lov (grundlæggende princip: den nationale lov i 
det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl, finder anvendelse, men der er 
åbnet mulighed for at anvende loven i domsstaten eller loven i et andet land, med hvilket 
underholdspligten har tætte forbindelser). Det skal også kunne aftales, hvilken lov der finder 
anvendelse, på visse betingelser, der særligt har til formål at beskytte børn og vanskeligt 
stillede voksne.

Ifølge betragtning 17 skal den bidragspligtige beskyttes mod anvendelse af den valgte lov i 
det tilfælde, hvor den familierelation, der ligger til grund for opnåelsen af underholdsbidrag, 
ikke utvetydigt kan betragtes som privilegeret. Det kunne f.eks. være tilfældet for relationer 
mellem beslægtede i sidelinje eller besvogrede, underholdspligt for beslægtede i nedstigende 
linje over for deres beslægtede i opstigende linje, eller opretholdelse af pligten til hjælp efter 
opløsning af ægteskabet.

I betragtning 18 forklares det, at afgørelser truffet i en medlemsstat vedrørende 
underholdspligt skal anerkendes af og kunne fuldbyrdes i alle andre medlemsstater uden 
nogen form for procedure. For at fjerne alle mellemliggende procedurer skal der foretages en 
minimal harmonisering af procedurereglerne. Den skal sikre, at kravet om en retfærdig 
rettergang efter fælles regler i alle medlemsstaterne overholdes.
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Ifølge betragtning 19 skal en afgørelse om underholdspligt, der er truffet i en medlemsstat, 
kunne fuldbyrdes hurtigt og effektivt i enhver anden medlemsstat. Det bør være muligt at 
opnå direkte løntilbagehold og tilbagehold af kontoindeståender.

Officielt bekræftede dokumenter og aftaler mellem parterne, som er eksigible i en 
medlemsstat, skal sidestilles med retsafgørelser (betragtning 20).

Betragtning 21 vedrører oprettelse af centrale myndigheder i medlemsstaterne med henblik på 
udveksling af informationer og for at lette inddrivelse af underholdsbidrag.

De dispositive bestemmelser er inddelt i ni kapitler.

Kapitel I vedrører anvendelsesområde og definitioner, idet artikel 1 ("Anvendelsesområde") 
fastslår, at forordningen "finder anvendelse på underholdspligt som følge af familierelationer 
eller relationer, der i medfør af gældende lov har lignende følger". Det bemærkes, at de 
definitioner, der er indeholdt i artikel 2 ("ret", "dommer", "retsafgørelse", "officielt bekræftet 
dokument", "domsstat", "fuldbyrdelsesstat", "den behandlende ret", "bidragsberettiget" og
"bidragspligtig") ikke specifikt har relation til familieret eller er defineret i familieretlig 
forstand.

Kapitel II omhandler kompetence (generel kompetence, aftaler om kompetence, kompetence 
baseret på sagsøgtes fremmøde, anden kompetence, litispendens, indbyrdes sammenhængende 
krav, sagsanlæg, foreløbige retsmidler, prøvelse af kompetencen). Heller ikke dette kapitel har 
familieretlig relevans, eftersom det udelukkende omhandler kompetence i forbindelse med 
underholdspligt, dvs. pengekrav.

Kapitel III vedrører gældende lov. Det bemærkes, at den indledende bestemmelse (artikel 12) 
har følgende ordlyd: "Bestemmelserne i dette kapitel fastlægger udelukkende gældende lov for 
underholdspligt og vedrører ikke gældende lov for de forskellige familierelationer, der er 
nævnt i artikel 1" (dvs. "familierelationer eller relationer, der i medfør af gældende lov har 
lignende følger"). De øvrige artikler i dette kapitel omhandler basisretsakter, lovvalg, ikke 
anvendelse af den valgte lov efter anmodning fra den bidragspligtige, offentlig myndighed, 
anvendelsesområdet for gældende lov, anvendelse af loven i et tredjeland, henvisning, 
grundlæggende retsprincipper samt stater med mere end et retssystem.

Kapitel IV omhandler fælles procedureregler - forkyndelse, prøvelse af sagens antagelse til 
påkendelse samt retsafgørelse og fornyet prøvelse.

Kapitel V og VI vedrører retsafgørelsers eksigibilitet og fuldbyrdelse (herunder retshjælp, 
sikkerhed, legalisering, et forbud mod prøvelse med hensyn til sagens realitet under 
fuldbyrdelsesproceduren, afslag på eller begrænsning af fuldbyrdelsen, beslutning om fast 
overførsel, midlertidig indefrysning af bankindeståender, underholdsbidrags prioritet).

Kapitel VII vedrører officielt bekræftede dokumenter og aftaler.

Kapitel VIII vedrører samarbejde (udpegning af centrale myndigheder og disse myndigheders 
rolle, adgang til og anvendelse af oplysninger osv.).

Endelig indeholder kapitel IX de afsluttende almindelige bestemmelser (forholdet til andre 
fællesskabsinstrumenter, forholdet til internationale aftaler, komitologi, 
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overgangsbestemmelse og ikrafttrædelse).

Problemstilling

I skrivelsen fra formanden for det korresponderende udvalg blev det anført, at:

Ud fra det valgte retsgrundlag må underholdspligt betragtes som foranstaltninger med
familieretlige aspekter, jf. EF-traktatens artikel 67, stk. 5, andet led. Konsekvensen er, at disse 
foranstaltninger falder uden for de almindelige regler om samarbejde om civilretlige 
spørgsmål, hvor den fælles beslutningsprocedure finder anvendelse.

Ordføreren for det korresponderende udvalg mener, at underholdspligt er nært forbundet med 
familieret, men at man ved at klassificere denne forpligtelse som familieretlig ikke i 
tilstrækkelig grad tager hensyn tilde hybride træk ved begrebet underholdsbidrag - som tager 
udgangspunkt i familien, men hvis konkrete gennemførelse har økonomisk karakter, som 
enhver anden fordring.

Generelle betragtninger om retsgrundlaget ud fra retspraksis

Alle fællesskabsretsakter skal være baseret på et retsgrundlag i traktaten (eller i en anden 
retsakt, som de har til formål at implementere). Retsgrundlaget definerer Fællesskabets 
kompetence i materiel henseende og specificerer, hvordan denne kompetence skal udøves, 
dvs. hvilke lovgivningsinstrumenter der kan anvendes og hvilken beslutningsprocedure.

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at fællesskabslovgivers valg af hjemmel for en 
retsakt ikke foretages alene på grundlag af dens egen opfattelse, men skal foretages på 
grundlag af objektive forhold, som Domstolen kan efterprøve1, bl.a. den pågældende retsakts 
formål og indhold2. Desuden er det fastslået, at det er en retsakts formål, der er den afgørende 
faktor3.

Ifølge Domstolens praksis udgør en generel traktatbestemmelse en tilstrækkeligt retshjemmel, 
selv om den pågældende foranstaltning også forfølger et sekundært formål i henhold til en 
specifik traktatbestemmelse4.

Hvis det imidlertid godtgøres, at der med en foranstaltning samtidig forfølges flere formål, der 
på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og 
indirekte i forhold til et andet, skal en sådan foranstaltning dog være baseret på de forskellige 
relevante traktatbestemmelser5, medmindre dette er umuligt, fordi de lovgivningsprocedurer, 
der er fastsat i bestemmelserne, er uforenelige med hinanden6.

  
1 Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987, s. 1439, præmis 5.
2 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991, s. I-287, præmis 10, og sag C-42/97, Europa-Parlamentet 
mod Rådet, Sml. 1999, s. I-869, præmis 36.
3 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001, s. I-7079, præmis 27.
4 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001, s. I-7079, præmis 27-28; sag C-
491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd. og Imperial Tobacco Ltd., Sml. 2002, s. I-11453, præmis 
93-94.
5 Sag 165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis. 11.
6 Se f.eks. sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991, s. I-2867, præmis 17-21 (Titandioxid-sagen), sag 
C-388/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2004, s. I-4829, præmis 58, og sag C-491/01, British American 
Tobacco, Sml. 2002, s. I-11453, præmis 103-111.
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Vurdering

Det er yderst beklageligt, at Rådet endnu ikke har valgt at anvende det andet led i artikel 67, 
stk. 2, for at få de "familieretlige aspekter", der er omhandlet i artikel 67, stk. 5, andet led, 
underlagt den fælles beslutningsprocedure - selv om Kommissionen allerede i 20051

opfordrede Rådet til at lade den fælles beslutningsprocedure finde anvendelse på 
foranstaltninger vedrørende underholdspligt. Det virker absurd, at familieret, der er så nært 
forbundet med borgernes interesser og dagligdag, ikke skulle være underlagt den 
lovgivningsprocedure, som først og fremmest inddrager den institution, som borgerne selv 
vælger.

Det fremgår imidlertid klart af retspraksis, at sådanne overvejelser ikke har relevans for valget 
af retshjemmel, der skal foretages på grundlag af objektive forhold, som Domstolen kan 
efterprøve, særlig den pågældende retsakts formål og indhold.

Det er indlysende, at hovedformålet med dette forslag er at sætte alle bidragsberettigede i EU 
i stand til "let, hurtigt og oftest omkostningsfrit (at) kunne opnå et fuldbyrdelsesgrundlag, der 
uden hindringer kan bruges i et europæisk retligt område og konkret føre til regelmæssig 
betaling af de skyldige beløb".

Nye internationale privatretlige bestemmelser om kompetence, gældende lov samt 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende underholdspligt vil fjerne 
hindringer for den frie bevægelighed for personer og derfor medvirke til, at det indre marked 
kan fungere.

Det kan ikke nægtes, at begrebet underholdsbidrag ikke ville eksistere uden en familieretlig 
kontekst; i forslagets artikel 1 understreges det netop, at underholdspligt "følger af"
familierelationer. Man må imidlertid konstatere, at når det først er fastslået, at der består en 
forpligtelse til at betale underholdsbidrag ifølge familieretten, er der tale om en simpel 
pengeforpligtelse - en gæld ligesom alle mulige andre former for gæld. Når underholdspligten 
er anerkendt og bekræftet ved en retsafgørelse, et officielt bekræftet dokument eller en aftale,
er underholdspligten et pengekrav, og det faktum, at denne forpligtelse har sit udspring i 
familierelationer eller tilsvarende relationer, har næppe større relevans.

Forslaget til forordning får ingen egentlige konsekvenser i familieretlig henseende, og artikel 
12 i forslaget gør dette helt klart, fordi det her fastslås, at bestemmelserne om gældende lov 
for underholdspligt ikke "vedrører... gældende lov for de forskellige familierelationer, der er 
nævnt i artikel 1". Der bør også henvises til betragtning 13, hvor det fastslås, at 
lovvalgsreglerne kun skal finde anvendelse på underholdspligt og ikke fastsætte, hvilken lov 
der skal anvendes til at fastslå de familierelationer, der ligger til grund for underholdspligten.

Det er interessant at notere, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 
21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte 
krav2 omfatter underholdspligt og blev vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure3.

  
1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, KOM(2005)0648 af 15. december 2005.
2 EUT L 143 af 30.04.2004, s.15.
3 Se artikel 4, nr. 3, hvor "officielt bekræftet dokument" defineres som omfattende "en aftale om 
underholdspligt, som er indgået for en administrativ myndighed, eller som er bekræftet af en sådan 
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Konklusion

På mødet den 30. januar 2007 vedtog Retsudvalget enstemmigt1 at henstille, at forslaget til 
Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt baseres på EF-traktatens artikel 
61, litra c), og artikel 67, stk. 5, andet led, og derfor bliver underlagt den fælles 
beslutningsprocedure.

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani

    
myndighed".

1 Til stede ved den endelige afstemning: Giuseppe Gargani (formand/mødeformand), Carlo Casini, Cristian 
Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina og Tadeusz Zwiefka.


