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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till rådets förordning om 
domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar 
samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (KOM(2005)0649 –
C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Med en skrivelse av den 11 januari 2007 begärde Ni i enlighet med artikel 35.2 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten och 
lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Vid utskottssammanträdet den 30 januari 2007 behandlade utskottet detta ärende.

Den föreslagna rättsliga grunden är artikel 61 c och artikel 67.2 i EG-fördraget. Hänvisningen 
till artikel 67.2 innebär att den föreslagna åtgärden rör familjerätten och således inte omfattas 
av medbeslutandeförfarandet, i enlighet med det undantag som anges i artikel 67.5 andra 
strecksatsen.

Relevanta bestämmelser i EG-fördraget

Artikel 61 c

För att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa skall rådet

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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c) besluta om åtgärder som rör civilrättsligt samarbete, i enlighet med vad som föreskrivs 
i artikel 65,

Artikel 65

Sådana åtgärder rörande civilrättsligt samarbete med gränsöverskridande följder som skall 
vidtas i enlighet med artikel 67 och i den mån de behövs för att den inre marknaden skall 
fungera väl, skall omfatta

a) förbättring och förenkling av
- systemet för gränsöverskridande delgivning av rättegångshandlingar och utomrättsliga 

handlingar,
- samarbete som rör bevisupptagning,
- erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden i mål 

och ärenden av civil och kommersiell natur,

b) främjande av förenligheten mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om 
lagkonflikter och om domstolars behörighet,

c) undanröjande av sådant som hindrar civilrättsliga förfaranden från att fungera väl, om 
nödvändigt genom att främja förenligheten mellan civilprocessrättsliga regler som är 
tillämpliga i medlemsstaterna.

Artikel 67.1 och 67.2

1. Rådet skall under en övergångsperiod av fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande 
besluta enhälligt på förslag av kommissionen eller på initiativ av en medlemsstat och efter att 
ha hört Europaparlamentet.

2. Efter denna femårsperiod skall rådet

- besluta på förslag av kommissionen; kommissionen skall pröva varje begäran från en 
medlemsstat om att kommissionen skall lägga fram ett förslag för rådet,

- efter att ha hört Europaparlamentet enhälligt besluta i syfte att låta alla eller delar av de 
områden som omfattas av denna avdelning regleras av förfarandet i artikel 251 och att 
anpassa bestämmelserna om domstolens behörighet.

Artikel 67.5

5. Med avvikelse från punkt 1 skall rådet besluta enligt förfarandet i artikel 251 om

- de åtgärder som avses i artikel 63.1 och artikel 63.2 a, om rådet tidigare och i enlighet 
med punkt 1 i den här artikeln har antagit gemenskapslagstiftning som fastställer 
gemensamma regler och viktiga principer på dessa områden,

- de åtgärder som avses i artikel 65, med undantag av de aspekter som berör familjerätten.
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Målet med och innehållet i förslaget till förordning

Avsikten med förslaget till förordning är att undanröja alla hinder mot indrivning av 
underhållsbidrag inom Europeiska unionen, i enlighet med åtgärdsprogrammet för 
genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område, 
som antogs den 30 november 2000, och den gemensamma handlingsplan som antogs den 
2-3 juni 2005.

I enlighet med ingressen och artikeldelen kan målet med och innehållet i förslaget till 
förordning analyseras enligt följande:

Enligt skäl 7 är målet med förordningen att den underhållsberättigade lätt bör kunna utverka 
en dom i en medlemsstat som automatiskt är verkställbar i vilken annan medlemsstat som 
helst och som kan verkställas enkelt och snabbt.

I detta syfte försöker man i förordningen samla alla åtgärder som behövs för att driva in 
underhållsbidrag inom gemenskapen, i en enda rättsakt. Den innehåller därför bestämmelser 
om behörighetskonflikter, lagkonflikter, verkställbarhet och verkställighet av utländska domar 
samt samarbete (skäl 8).

Förordningen omfattar alla former av underhållsskyldighet som har sin grund i 
familjeförhållanden eller förhållanden som ger liknande effekter. Syftet är att alla 
underhållsberättigade skall behandlas lika (skäl 9).

I skäl 10 klargörs att reglerna för internationell behörighet i förordningen skiljer sig från de nu 
gällande reglerna i deras lydelse enligt förordning (EG) nr 44/2001 (”Bryssel I”). Syftet är att 
förtydliga dessa regler för att täcka alla situationer där det finns tillräcklig anknytning mellan 
parternas situation och en medlemsstat. Tillämpning av gemenskapsbestämmelserna bör inte 
längre kunna uteslutas med hänvisning till att svaranden har hemvist i ett land utanför EU. 
Man bör heller inte kunna hänvisa till nationell rätt.

I skäl 11 förklaras att parterna gemensamt bör kunna välja behörig domstol, utom då det rör 
sig om underhållsbidrag till ett underårigt barn, för att garantera skyddet för den svagare 
parten.

I skäl 12 nämns behovet av klara och effektiva regler för att hantera frågor om litispendens 
och mål som har samband med varandra.

Skäl 13 tydliggör att lagvalsreglerna endast bör tillämpas på underhållsskyldighet och inte 
avgöra vilken lag som skall tillämpas för att fastställa de familjeförhållanden som ligger till 
grund för underhållsskyldighet.

I skälen 14, 15 och 16 behandlas tillämplig lag (grundprinip: Lagen i det land där den 
underhållsberättigade har hemvist bör tillämpas, men det ges utrymme åt att tillämpa lagen i 
domstolslandet eller lagen i ett annat land till vilket underhållsskyldigheten har nära 
anknytning). Lagval kan också förekomma, med förbehåll för vissa villkor som utformats 
särskilt för att skydda barn och sårbara vuxna.
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Enligt skäl 17 bör den underhållsskyldige skyddas mot tillämpning av den valda lagen i de fall 
då det familjeförhållande som ligger till grund för underhållsbidraget inte otvetydigt kan 
betraktas som privilegierat. Det kan till exempel röra sig om förhållanden mellan släktingar i 
sidled eller släktingar genom gifte, underhållsskyldighet för släktingar i nedstigande led 
gentemot släktingar i uppstigande led eller upprätthållande av en skyldighet att ge hjälp efter 
upplösning av ett äktenskap.

I skäl 18 förklaras att domar om underhållsskyldighet som meddelas i en medlemsstat bör 
erkännas och vara verkställbara i alla andra medlemsstater, utan något särskilt förfarande. En 
minimal harmonisering av förfarandereglerna bör genomföras i syfte att avskaffa alla 
mellanliggande åtgärder. Harmoniseringen bör säkra att kravet på en rättvis rättegång enligt 
gemensamma regler i medlemsstaterna uppfylls.

Enligt skäl 19 bör en dom om underhållsskyldighet som har meddelats i en medlemsstat 
kunna verkställas snabbt och effektivt i vilken annan medlemsstat som helst. 
Underhållsbidrag bör bland annat kunna utverkas genom direkta avdrag på de 
underhållsskyldigas löner och bankkonton.

Officiella handlingar och avtal mellan parter som är verkställbara i en medlemsstat bör 
likställas med domar (skäl 20).

I skäl 21 behandlas upprättandet av centralmyndigheter i medlemsstaterna för att utbyta 
information och underlätta indrivning av underhållsbidrag.

Artikeldelen består av nio kapitel.

Kapitel I rör tillämpningsområde och definitioner. I artikel 1 (”Tillämpningsområde”) 
föreskrivs att förordningen ”skall tillämpas på underhållsskyldighet som har sin grund i 
familjeförhållanden eller förhållanden som, enligt den lag som är tillämplig på sådana 
förhållanden, ger liknande effekter”. Man bör notera att de termer som definieras i artikel 2 
(”domstol”, ”domare”, ”dom”, ”officiell handling”, ”ursprungsmedlemsstat”, ”verkställande 
medlemsstat”, ”ursprungsdomstol”, ”underhållsberättigad” och ”underhållsskyldig”) inte har 
någon särskild anknytning till familjerätten eller definieras familjerättsligt.

I kapitel II behandlas behörighet (allmän behörighet, avtal om domstols behörighet, 
behörighet grundad på att svaranden går i svaromål, behörighet i övriga fall, litispendens, mål 
som har samband med varandra, väckande av talan vid domstol, interimistiska åtgärder och 
prövning av behörighetsfrågan). Återigen har detta kapitel ingen anknytning till familjerätten, 
eftersom det enbart berör behörighet i fråga om underhållsskyldighet, det vill säga 
penningkrav.

Kapitel III avser tillämplig lag. Här bör man notera att det i den inledande bestämmelsen 
(artikel 12) föreskrivs följande: ”Bestämmelserna i detta kapitel fastställer endast tillämplig 
lag för underhållsskyldighet och påverkar inte vilken lag som är tillämplig på de förhållanden 
som avses i artikel 1” (det vill säga ”familjeförhållanden eller förhållanden som, enligt den lag 
som är tillämplig på sådana förhållanden, ger liknande effekter”). De övriga artiklarna i detta 
kapitel handlar om grundläggande regler, lagval, icke-tillämpning av den anvisade lagen på 
den underhållsskyldiges begäran, offentliga organ, den tillämpliga lagens räckvidd, 
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tillämpning av lagen i en icke-medlemsstat, återförvisning, grunderna för domstolslandets 
rättsordning och stater med fler än en rättsordning.

I kapitel IV behandlas gemensamma förfaranderegler – delgivning av handlingar, prövning av 
frågan om målet kan tas upp samt dom och förnyad prövning.

Kapitlen V och VI gäller verkställbarhet och verkställighet av domar (bland annat rättshjälp, 
säkerhet och borgen, legalisering, förbud mot omprövning i sak när det gäller beslut som skall 
verkställas, hinder mot och uppskov med verkställighet, beslut om automatisk överföring, 
tillfällig frysning av bankkonton och underhållskravs prioritet).

I kapitel VII behandlas officiella handlingar och avtal.

Kapitel VIII gäller samarbete (centralmyndigheters utnämning och roll, tillgång till och 
användning av uppgifter med mera).

Slutligen anges i kapitel IX allmänna bestämmelser och slutbestämmelser (förhållandet till
andra gemenskapsrättsakter, förhållandet till internationella överenskommelser, 
kommittéförfarandet, övergångsbestämmelser och ikraftträdande).

Problemet

I skrivelsen från ordföranden för det ansvariga utskottet står följande (översättning):

”Genom det nuvarande valet av rättslig grund betraktas underhållsskyldigheten som en åtgärd 
som berör familjerätten, enligt vad som avses i artikel 67.5 andra strecksatsen i EG-fördraget. 
Följden härav är att sådana åtgärder hamnar utanför de gemensamma reglerna för civilrättsligt 
samarbete, som omfattas av medbeslutandeförfarandet.”

Det ansvariga utskottets föredragande anser att underhållsskyldighet är en åtgärd som berör 
familjerätten, men om man klassificerar den som sådan underlåter man möjligen att 
tillräckligt beakta underhållsskyldighetens blandade karaktär – utgångspunkten ligger i 
familjen, men det konkreta genomförandet har en ekonomisk karaktär, som för alla andra 
fordringar.

Allmänna överväganden om den rättsliga grunden med utgångspunkt i rättspraxis

Alla gemenskapsrättsakter måste grundas på en rättslig grund som fastställts i fördraget (eller 
i en annan rättsakt som de är avsedda att genomföra). Den rättsliga grunden definierar 
gemenskapens behörighet ratione materiae, det vill säga dess materiella behörighet, och anger 
hur denna behörighet skall utövas, närmare bestämt vilka lagstiftningsinstrument och vilket 
beslutsförfarande som används.

Enligt EG-domstolens rättspraxis är valet av rättslig grund inte subjektivt, utan skall grundas 
på objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning1, såsom den aktuella 

  
1 Mål 45/86, kommissionen mot rådet (REG 1987, s. 1493), punkt 5.
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åtgärdens syfte och innehåll1. Vidare bör den avgörande faktorn vara rättsaktens huvudsyfte.2

Enligt domstolens rättspraxis utgör en allmän fördragsartikel en tillräcklig rättslig grund även 
om avsikten med den aktuella rättsakten också är att, på ett underordnat sätt, uppnå ett syfte 
som en bestämd fördragsartikel åsyftar3.

Om en rättsakt har flera syften som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att 
det ena syftet är sekundärt och indirekt i förhållande till de andra, måste rättsakten emellertid 
grundas på de olika tillämpliga fördragsbestämmelserna4, såvida detta inte är omöjligt på 
grund av att de beslutsförfaranden som anges i bestämmelserna är sinsemellan oförenliga5.

Bedömning

I förbifarten kan sägas att det är mycket synd att rådet ännu inte beslutat att använda sig av 
artikel 67.2 andra strecksatsen i syfte att föra över ”de aspekter som berör familjerätten” som 
det hänvisas till i artikel 67.5 andra strecksatsen till området för medbeslutandeförfarandet, 
detta trots att kommissionen redan 20056 uppmanade rådet att se till att åtgärder i samband 
med underhållsskyldighet antas i enlighet med medbeslutandeförfarandet. Det verkar absurt 
att en fråga med så nära anknytning till medborgarnas angelägenheter och vardagsliv som 
familjerätten inte skulle omfattas av det lagstiftningsförfarande som mest inbegriper den 
institution som de röstar fram.

Rättspraxis är emellertid tydlig när det gäller att sådana överväganden inte påverkar valet av 
rättslig grund, som måste fastställas i ljuset av objektiva faktorer som kan bli föremål för 
rättslig prövning, särskilt den berörda åtgärdens syfte och innehåll.

Det är uppenbart att förslagets huvudsyfte är att göra det möjligt för alla underhållsberättigade 
inom EU att ”lätt, snabbt och oftast utan kostnad kunna utverka en exekutionstitel som utan 
hinder kan cirkulera i det europeiska rättsliga området”, vilket i sin tur möjliggör 
”regelbunden betalning av de belopp som den underhållsberättigade har rätt till”.

Nya bestämmelser i den internationella privaträtten avseende jurisdiktion, tillämplig lag och 
erkännande och verkställighet av beslut i fråga om underhållsbidrag kommer att undanröja 
hinder för den fria rörligheten för personer, så att den inre marknaden fungerar väl.

Man kan inte förneka att begreppet underhåll inte skulle existera om inte familjerätten funnes; 
i artikel 1 i förslaget klargörs faktiskt att underhållsskyldighet ”har sin grund” i 

  
1 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (REG 1991, s. I-287), punkt 10, och mål 42/97, Europaparlamentet 
mot rådet (REG 1999, s. I-869), punkt 36.
2 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (REG 2001, s. I-7079), punkt 27.
3 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (REG 2001, s. I-7079), punkterna 27–28, och 
mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco (REG 2002, s. I-11453), 
punkterna 93–94.
4 Mål 165/87, kommissionen mot rådet (REG 1988, s. 5545), punkt 11.
5 Se t.ex. mål C-300/89, kommissionen mot rådet (titandioxid) (REG 1991, s. I-2867), punkterna 17–21, 
mål C-388/01, kommissionen mot rådet (REG 2004, s. I-4829), punkt 58, och mål C-491/01, 
British American Tobacco (REG 2002, s. I-11453), punkterna 103–111.
6 Meddelande från kommissionen till rådet, KOM(2005)0648 av den 15 december 2005.
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familjeförhållanden. När emellertid en underhållsskyldighet har fastställts i enlighet med 
familjerätten, är det som återstår helt enkelt en ekonomisk skyldighet – en skuld som vilken 
annan som helst. När den erkänts och bekräftats genom beslut i domstol, officiell handling 
eller avtal utgör en underhållsskyldighet ett penningkrav, och att detta "har sin grund" i ett 
familjeförhållande eller liknande saknar nästan all betydelse.

Förslaget till förordning kommer inte att påverka familjerätten som sådan, och i artikel 12 i 
förslaget görs detta helt tydligt genom att det fastställs att bestämmelserna om tillämplig lag 
för underhållsskyldighet ”påverkar inte vilken lag som är tillämplig på de förhållanden som 
avses i artikel 1”. Det bör även hänvisas till skäl 13, där det anges att lagvalsreglerna bör 
tillämpas endast på underhållsskyldighet och inte avgöra vilken lag som skall tillämpas för att 
fastställa de familjeförhållanden som ligger till grund för underhållsskyldighet.

Vidare är det intressant att notera att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda 
fordringar1 även omfattar underhållsskyldighet och antogs i enlighet med 
medbeslutandeförfarandet2.

Slutsatser

Vid utskottssammanträdet den 30 januari 2007 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt3

följande rekommendation: Förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig 
lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet 
bör grundas på artikel 61 c och artikel 67.5 andra strecksatsen i EG-fördraget och således 
omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

  
1 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15.
2 Se artikel 4.3, där begreppet “officiell handling” definieras som att det innefattar ”ett avtal om 
underhållsskyldighet som har ingåtts inför en administrativ myndighet eller bestyrkts av en sådan myndighet”.
3 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Carlo Casini, 
Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas 
Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina och Tadeusz Zwiefka.
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