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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0827/2011 af Gerhard Pollheide & Anita Brandt, tyske statsborgere, 
og 2 medunderskrivere, om påstået overtrædelse af forordning (EF) nr. 44/2001 
om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på 
det civil- og handelsretlige område

1. Sammendrag

Andragerne ejer et selskab i Tyskland og et andet i Spanien, som har til formål at skabe en 
kunstnerkoloni i Spanien. Det spanske selskab ejer et stykke jord i Spanien. I forbindelse med 
en nabostrid blev det tyske selskab stævnet i forbindelse med dette ejerskab, skønt det ikke er 
den juridiske ejer. I forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område fastslås det princip, at 
det er domstolene på det sted, hvor de pågældende borgere og selskaber har hjemsted, der er 
kompetente til at træffe afgørelse i sager. I dette tilfælde ville det være de tyske domstole.
Andragerne hævder, at dommene fra de spanske domstole – ud over at de blev afsagt af en 
korrupt dommer – er ugyldige. De har indledt en sag i Spanien imod dommeren og naboen.
Der verserer også en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andragerne klager tilsyneladende over overtrædelse af forordning (EF) nr. 44/2001 om 
retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
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handelsretlige område1 og mangelfuld anvendelse af forordningens bestemmelser.

Forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2002 trådte i kraft den 1. marts 2002 og finder 
direkte anvendelse i alle medlemsstater (der gælder en særlig ordning for Danmark). 
Forordningen omhandler bl.a. retternes kompetence, og ifølge artikel 2 skal personer, der har 
bopæl på en medlemsstats område, sagsøges ved retterne i denne medlemsstat. Forordningen 
finder anvendelse på fysiske samt juridiske personer (f.eks. virksomheder). En virksomheds 
eller juridisk persons hjemsted er dér, hvor deres vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor 
eller hovedvirksomhed er beliggende (artikel 60 i forordningen). Særlig kompetence 
omhandles i artikel 5-7 i forordningen, hvorved der etableres en alternativ kompetence til 
hovedreglen, dvs. sagsøgtes bopæl. Artikel 22 i forordningen omhandler enekompetence. I 
henhold til sidstnævnte artikel gælder det i sager om rettigheder over fast ejendom samt om 
leje eller forpagtning af fast ejendom, at retterne i den medlemsstat, hvor ejendommen er 
beliggende, tillægges enekompetence. Rettighederne omfatter krav om f.eks. omfang, indhold, 
ejerskab eller besiddelse af fast ejendom og beskyttelse af disse rettigheder.  

Ud fra oplysningerne i andragendet omhandler tvisten, som andragerne henviser til, ejerskab 
af et stykke jord i Spanien. Ifølge artikel 22 i forordningen hører enekompetencen i 
nærværende sag derfor under retterne i Spanien. Retterne i Spanien følger forordningens 
kompetenceregler korrekt.   

Konklusion

På denne baggrund kan Kommissionen ikke gribe ind til fordel for andragerne."

                                               
1 EFT L12 af 16.1.2001, s. 1.


