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RAD

RAPPORT VEDRØRENDE KONVENTIONEN
om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager,
herunder handelssager
(undertegnet i Bruxelles, den 27. september 1968)

udarbejdet af P. JENARD,

direktør i det belgiske udenrigs- og udenrigshandelsministerium

Det ekspertudvalg, der i 1960 på forslag af Kommissionen indkaldtes ved beslutning af
De faste repræsentanters Komité, har på grundlag af artikel 220 i EØF-traktaten
udarbejdet et udkast til en konvention om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af
retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager. I dette udvalg deltog regeringseksperter fra de seks medlemsstater, repræsentanter for Kommissionen og observatører. Ordføreren, P. Jenard, direktør i det belgiske udenrigs- og udenrigshandelsministerium, har udarbejdet rapporten, som tilstilledes regeringerne sammen med det af
eksperterne udarbejdede udkast. Teksten til denne rapport, som udgør en kommentar til
konventionen, undertegnet i Bruxelles den 27. september 1968, fremgår af denne
publikation.
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KAPITEL I

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

I artikel 220 i traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab har medlemsstaterne
aftalt, at de i det omfang, det er nødvendigt, indleder
indbyrdes forhandlinger for til fordel for deres statsborgere at sikre en forenkling af formaliteter vedrørende gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og voldgiftskendelser.
Med opfordringen til medlemsstaterne om at løse
dette problem erkendtes den betydning, som problemet tillægges i Rom-traktaten. Kommissionen for Det
europæiske økonomiske Fællesskab fremhævede i en
note, som den rettede til medlemsstaterne den
22. oktober 1959 som indbydelse til forhandlinger
herom:
»Et virkeligt internt marked mellem de seks stater
vil først være gennemført, når der er sikret en
tilstrækkelig retsbeskyttelse. Der vil kunne frygtes
forstyrrelser af og vanskeligheder for Fællesskabets økonomiske virksomhed, hvis de krav, der
opstår i de talrige retsforhold, ikke om fornødent
kunne konstateres og håndhæves ad rettens vej.
Eftersom domsmyndigheden med hensyn til borgerlige sager, herunder handelssager, er begrænset
til medlemsstaterne, og virkningerne af en retsafgørelse altid er begrænset til et bestemt statsområde, afhænger retsbeskyttelsen og dermed retssikkerheden inden for fællesmarkedet i væsentlig
grad af, om medlemsstaterne vedtager en tilfredsstillende ordning vedjrørende anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser«.
Som følge af denne note besluttede De faste repræsentanters Komité den 18. februar 1960 at indkalde et

ekspertudvalg. Dette udvalg, der bestod af delegerede
fra alle seks lande, observatører fra La Commission
Benelux pour l'étude de l'unification du droit og fra
Haag-konferencen for international , privatret samt
repræsentanter for EØF-Kommissionens tjenestegrene, samledes første gang til møde fra 11.-13. juli
1960. Den valgte som formand den daværende afdelingschef og senere departementschef i forbundsjustitsministeriet i Bonn, prof. dr. Biilow, og som rapportør direktør i det belgiske udenrigsministerium
P. Jenard.
Under sin femtende møderække i Bruxelles fra
7.-11. december 1964 vedtog udvalget sit »Udkast til
konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i borgerlige sager,
samt om fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter« (dok. 14.371/IV/64). Dette udkast blev med
en ledsagende skrivelse (dok. 2449/IV/65) tilstillet
regeringerne til udtalelse.
Regeringernes udtalelser samt bemærkninger fra Den
europæiske Industrisammenslutning (UNICE), Den
permanente Konference af handels- og industrikamrene i EF, Den europæiske Bankforening og Den rådgivende kommission for advokatorganisationerne i De
europæiske Fællesskaber (inden for Den internationale
Advokatunion) blev gennemgået af udvalget på
mødet fra 5.-15. juli 1966. På dette møde blev konventionsudkastet endeligt vedtaget af udvalget.
En liste over de regeringseksperter, der har deltaget i
udvalgets drøftelser, er vedføjet som bilag til denne
rapport.

KAPITEL II

BEGRUNDELSE FOR KONVENTIONEN

Som indledning gives et overblik over den i de seks
lande gældende ret vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser.

A. GÆLDENDE RET I DE SEKS STATER
Belgien

Indtil den nye retsplejelov (Code judiciaire) træder i
kraft, findes de gældende bestemmelser om fuldbyr-
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delse i § 10 i lov af 25. marts 1876, afsnit I i den
indledende lovbog om borgerlig retspleje (Code de
procédure civile) (*).
Foreligger der ikke en aftale om gensidighed »efterprøver den ret, som behandler en begæring om fuldbyrdelsespåtegning, den udenlandske afgørelse i formel og materiel henseende; denne prøvelse omfatter
både sagens faktiske og juridiske omstændigheder.
Domstolens prøvelsesret er med andre ord ubegrænset« (2) (3).
I forbindelse med anerkendelsen af udenlandske
domme sondres der i teori og retspraksis mellem, om

(') I § 10 i loven fra 1876 bestemmes:
De (domstolene i første instans) påkender endelig afgørelser, som udenlandske domstole har afsagt i borgerlige sager, herunder handelssager. Foreligger der
mellem Belgien og den stat, hvor afgørelsen er truffet,
en traktat, der sikrer gensidighed, skal domstolene kun
undersøge følgende fem punkter:
1. om afgørelsen strider mod ordre public eller mod
principperne i belgisk offentligt ret;
2. om afgørelsen i henhold til loven i den stat, hvor
den er afsagt, har fået retskraft;
3. om udskrift af dommen efter samme lov opfylder
de nødvendige betingelser for dens gyldighed med
hensyn til godtgørelse af dens ægthed;
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dommen vedrører spørgsmål om fysiske personers
retlige status eller rets- og handleevne, eller om dette
ikke er tilfældet. I henhold til gældende retspraksis
tillægges der ikke udenlandske domme retskraft, når
de ikke vedrører fysiske personers retlige status eller
rets- og handleevnen.

Udenlandske afgørelser vedrørende fysiske personers
retlige status eller rets- og handleevnen gælder som
bevis for den retlige status, som en person allerede
har opnået (4). Derfor forhindrer en udenlandsk retsafgørelse, der har opnået retskraft, en ny skilsmisseeller separationssag ved en belgisk ret, for så vidt de i
§ 10 i loven fra 1876 opregnede fem forudsætninger
er opfyldt, hvilke »kun betyder, at regler, hvis overholdelse af lovgiveren anses for væsentlig for alle
dommes gyldighed, finder anvendelse på udenlandske
domme«.

I Forbundsrepublikken Tyskland anerkendes og fuldbyrdes udenlandske domme på basis af gensidighed (5). Betingelserne for anerkendelse af udenlandske
domme indeholdes i § 328 i Zivilprozefiordnung;
denne forskrift lyder:

»I. Anerkendelse af en dom afsagt af en udenlandsk domstol er udelukket:

4. om sagsøgtes rettigheder er blevet respekteret;
5. om den udenlandske domstol ikke udelukkende er
kompetent på grund af sagsøgerens nationalitet.
Artikel 570 i Code judiciaire, der er indeholdt i lov
af 10. oktober 1967 (tillæg til Moniteur Beige af 31. oktober 1967), lyder: »Retten i første instans træffer
uanset sagens værdi afgørelse om begæringen om at
give afgørelser i borgerlige sager, der er afsagt af
udenlandske domstole, eksigibilitetspåtegning«.
Såfremt der ikke kan anvendes en traktat mellem
Belgien og den stat, hvor afgørelsen er truffet, prøver
dommeren ud over sagens realitet følgende:
1. om afgørelsen er mod ordre public eller mod principper i belgisk offentlig ret;
2. om sagsøgtes rettigheder er blevet respekteret;
3. om den udenlandske dommer ikke udelukkende er
kompetent på grund af sagsøgerens nationalitet;
4. om afgørelsen i henhold til loven i den stat, hvor
den er afsagt, har fået retskraft;
5. om en udskrift af dommen efter samme lov opfylder de nødvendige betingelser for dens gyldighed
med hensyn til godtgørelse af dens ægthed.
Forskrifterne træder i kraft senest den 31. oktober
1970. Ved arrété royal fastsættes datoen for ikrafttrædelsen af Code judiciaire, såfremt dette tidspunkt
falder tidligere.
(2) GRAULICH, Principes de droit international privé,
pkt. 248 ff.
(3) RIGAUX, L'efficacité des jugements étrangers en Belgique, Journal des tribunaux, 10. april 1960, s. 287.

1. såfremt retterne i den stat, hvorunder den
udenlandske domstol hører, ikke er kompetente i henhold til tysk lov;
2. såfremt den tabende sagsøgte er tysker og
ikke har givet møde, for så vidt stævningen eller andet indledénde processkrift
hverken er blevet forkyndt for ham personligt i den stat, for hvis domstol sagen
er indbragt, eller der ikke er ydet ham
tysk retshjælp;
3. såfremt der i dommen til skade for en tysk
part er afveget fra forskrifterne i artikel
13, stk. 1, 3, eller artikel 17, 18 og 22 i
gennemførelsesloven til borgerlig lovbog
(BGB) eller fra forskriften i den del af
artikel 27 i samme lov, der omhandler
artikel 13, stk. 1, eller der i tilfælde af
§ 12, stk. 3, i lov af 4. juli 1939 (RGBl. I
s. 1186) om borteblevne, dødsformodningserklæring og konstatering af tidspunktet for dødsfaldet til skade for en

(4) Cass. 16. 1. 1953, Pas. I 335.
(6) RIEZLER, Internationales
s. 509 ff.

Zivilprozefirecht,

1949,
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kvinde, som er gift med en udlænding,
der er erklæret for død, er afveget fra forskriften i artikel 13, stk. 2, i gennemførelsesloven til borgerlig lovbog (*);
4. såfremt anerkendelsen af dommen ville
stride mod lov og ærbarhed eller en tysk
lovs formål;
5. såfremt gensidighed ikke er sikret.
II, Forskriften i punkt 5 hindrer ikke anerkendelse af dommen, når den vedrører et ikke
formueretligt krav, og der efter tysk lovgivning ikke er foreskrevet indenlandsk værneting.«
Anerkendelsen af udenlandske afgørelser i ægteskabssager reguleres af en særlig lov (Familienrechtsånderungsgesetz af 11. august 1961 (BGBl. I s. 1221, § 7).
Med hensyn til fuldbyrdelsen gælder følgende bestemmelser i §§ 722 og 723 i Zivilprozefiordnung:
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stoles domme eller dokumenter, der er oprettet for
udenlandske myndigheder først fuldbyrdes, når en
fransk domstol ved dom har erklæret dem eksigible,
(art. 2123, 2128 i Code civil).

Ifølge retspraksis skal fire forudsætninger for afsigelsen af en fuldbyrdelsesdom være opfyldt: den udenlandske domstol skal være kompetent, retssagen skal
være forskriftsmæssigt gennemført ved anvendelse af
den i henhold til franske kollisionsnormer gældende
ret, fransk ordre public skal være overholdt (2).

En nylig dom afsagt af Cour de Cassation (Cass. civ.
første afdeling 7. januar 1964 — sagen Munzer) har
udelukket, at dommeren i fuldbyrdelsesstaten prøver
den i domstaten trufne afgørelse til sagens realitet.
Dette er nu fast praksis.

I Italien tillader civilprocesloven principielt anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme.

§722
I. »Tvangsfuldbyrdelse af en dom afsagt af en
udenlandsk domstol kan kun finde sted, såfremt
dette hjemles ved en dom om fuldbyrdelse.«
II. »Ved søgsmålet til opnåelse af dommen er den
Amtsgericht eller Landgericht, hvor skyldneren
har sit almindelige værneting, kompetent, og
ellers den Amtsgericht eller Landgericht, ved
hvilken der i henhold til § 23 kan anlægges sag
mod skyldneren.«
§723
I. »Fuldbyrdelsesdommen afsiges, uden at afgørelsen prøves med hensyn til sagens realitet.«
II. »Fuldbyrdelsesdommen afsiges først, når den
udenlandske domstols dom har opnået retskraft
i henhold til den for denne domstol gældende
ret. Den kan ikke afsiges, såfremt anerkendelse
af dommen er udelukket i henhold til § 328.«
I Frankrig kan i henhold til artikel 546 i civilprocesloven (Code de procédure civile) udenlandske dom-

(*) Disse artikler i gennemførelsesloven til BGB fastsætter
i talrige tilfælde et forbehold til fordel for tyske love:
betingelser for ægteskabs indgåelse, ægteskabets form,
skilsmisse, ægte og uægte slægtskab, adoption, dødsformodningserklæring.

1 henhold til § 796 i civilprocesloven kan en udenlandsk dom erklæres eksigibel i Italien (dichiarazione
di efficacia) af den kompetente appeldomstol (corte
d'appello) på det sted, hvor fuldbyrdelsen skal finde
sted.

I henhold til § 797 i civilprocesloven prøver appeldomstolen om den udenlandske dom er afsagt af en
domstol, der har kompetence i henhold til de i Italien
gældende regler vedrørende værneting; om stævningen i den udenlandske retssag er lovligt forkyndt, og
om stævnevarslet var tilstrækkelig langt; om parterne
har givet lovligt møde eller om udeblivelsen er blevet
konstateret i henhold til loven; om dommen har fået
retskraft; om dommen er i modstrid med en af en italiensk domstol afsagt dom; om der verserer en sag
for en italiensk domstol mellem de samme parter og
med samme genstand, og om dommen indeholder
bestemmelser, der strider mod grundlæggende italienske retsprincipper.

Såfremt sagsøgte ikke har givet møde i den udenlandske retssag, kan han i henhold til § 798 begære
sagens realitet efterprøvet ved den italienske appeldomstol. I dette tilfælde kan appeldomstolen enten
tillade fuldbyrdelsen eller træffe ny afgørelse i sagen.

(2) BATTIFOL, Traité élémentaire de droit international
privé pkt. 741 ff.
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Italiens ret indeholder endvidere begrebet delibazione
incidentale (§ 799 i civilprocesloven), men virkningen
heraf på den retstvist, hvori den udenlandske retsafgørelse er blevet gjort gældende, er begrænset.

Luxembourg. I henhold til artikel 546 i den luxembourgske civilproceslov kan domme fra udenlandske
domstole og dokumenter, der er oprettet for udenlandske myndigheder, først fuldbyrdes i Storhertugdømmet, når de er erklæret eksigible af en luxembourgsk domstol (jf. artiklerne 2123 og 2128 i Code
civil).

Afsigelsen af en fuldbyrdelsesdom kræver i henhold
til luxembourgsk ret opfyldelse af syv betingelser: Afgørelsen skal være eksigibel i den stat, hvor den er
truffet; den udenlandske domstol skal have haft kompetence; den i henhold til luxembourgske kollisionsnormer afgørende lovgivning skal have været anvendt;
procesreglerne i henhold til den pågældende udenlandske lovgivning skal være overholdt; sagsøgtes
rettigheder skal være respekteret; ordre public skal
være respekteret;

der må ikke foreligge omgåelse af loven (Luxembourg, 5. 2. 64; Pasicrisie luxembourgoise XIX, 285).

I henhold til luxembourgsk retspraksis tillades efterprøvelse af den, udenlandske afgørelse med hensyn til
sagens realitet ikke længere.

I Nederlandene fastslår civilprocesloven princippet
om, at udenlandske domstoles domme ikke er eksigible i kongeriget. Sager, hvori der er truffet afgørelse
af udenlandske domstole, kan indbringes påny for de
nederlandske domstole (jf. artikel 431 i civilprocesloven).

De nationale retsregler er således ret forskellige i de
enkelte medlemsstater.
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ken Tyskland og Luxembourg samt og mellem
Luxembourg og Italien ( J ).

Konventionerne i sig selv viser ved nærmere prøvelse
betydelige forskelle. Enkelte, f.eks. den fransk-belgiske
og den belgisk-nederlandske konvention samt Beneluxtraktaten, hviler på princippet om direkte kompetence (kompetencereglerne gælder dommeren i domsstaten), medens alle de øvrige konventioner går ud
fra den indirekte kompetence (kompetenceregler som
grundlag for den prøvelse, som dommeren i anerkendelses- eller fuldbyrdelsesstaten foretager). Det bør
bemærkes, at den fransk-italienske konvention nok
går ud fra den indirekte kompetence, men samtidig
indeholder nogle regler vedrørende direkte kompetence. Ifølge nogle konventioner skal alene afgørelser,
der allerede har fået retskraft, anerkendes og fyldbyrdes, medens andre, s.eks. Benelux-traktaten samt den
belgisk-nederlandske, den tysk-belgiske, den italiensk-belgiske og den tysk-nederlandske konvention,
finder anvendelse på enhver dom, der kan fuldbyrdes (2). Nogle omfatter strafferetlige afgørelser, for så
vidt der i dem er sket påkendelse af civilretlige krav,
medens andre lader disse spørgsmål' stå åbne eller
udtrykkeligt udelukker sådanne domme fra deres anvendelsesområde (italiensk-nederlandske konvention,
artikel 12).

Yderligere afvigelser i disse traktater og konventioner, som ikke kan behandles nærmere på dette sted,
vedrører regler om, hvilke domstole, der har kompetence til anerkendelse og fuldbyrdelse, og under
hvilke betingelser anerkendelse og ret til fuldbyrdelse
gives. Det skal endvidere understreges, at disse konventioner ikke eller kun summarisk fastsætter regler
vedrørende den proces, hvorved der søges opnået
fuldbyrdelseserklæring.

Det ville sikkert have været muligt at fjerne de endnu
forekommende mangler i den nuværende retstilstand
med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser ved indgåelse af yderligere bilaterale konventioner mellem de medlemsstater, som endnu ikke er
bundet af sådanne konventioner.

B. EKSISTERENDE KONVENTIONER

Bortset fra konventioner, der vedrører særlige sagsområder (se s. . . . ) er flere fuldbyrdelseskonventioner
i øjeblikket i kraft mellem EØF-staterne; disse findes opregnet i konventionens artikel 55. Manglen på
sådanne konventioner er imidlertid mærkbar i forholdet mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Frankrig, mellem Frankrig og Nederlandene, mellem
Frankrig og Luxembourg, mellem Forbundsrepublik-

(*) Det skal bemærkes, at Benelux-traktaten endnu ikke
var trådt i kraft på det tidspunkt, hvor arbejdet med
rapporten afsluttedes, og at der ikke eksisterer nogen
overenskomst mellem Luxembourg på den ene side
og Belgien og Nederlandene på den anden side.
(2) Den fransk-belgiske konvention kan uanset ordlyden
af artikel 11, pkt. 2, hvori retskraften (force de la
chose jugée) opstilles som forudsætning for fuldbyrdelseserklæringen, også anvendes på eksigible afgørelser, som endnu kan anfægtes ved et retsmiddel
(jf. NIBOYET, Droit international privé frangais,
bd. VII, s. 2022).
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Ekspertudvalget har imidlertid tilsluttet sig den opfattelse, der kom til udtryk i Kommissionens note af
22. oktober 1959, og er gået ind for indgåelse af en
multilateral konvention mellem landene i Det europæiske økonomiske Fællesskab. Det er gået ud fra, at de
indbyrdes afvigelser mellem de bilaterale konventioner
hindrer dommenes »frie bevægelighed« og kunne medføre ulige behandling af medlemsstaternes borgere.
En sådan ulighed ville særlig være i strid med det
særlige i EØF-traktatens artikel 7 fastlagte princip om
ikke-forskelsbehandling, som er en af grundpillerne i
EØF.

Hertil kommer, at der i Det europæiske økonomiske
Fællesskab findes alle forudsætninger for gennemførelsen af en moderne og rummelig ordning for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, som på én
gang opfylder kravene til retsplejen og erhvervslivets
ønsker.

C. KONVENTIONENS JURIDISKE KARAKTER

Nogle af de konventioner, der er tiltrådt af medlemsstaterne, f.eks. den fransk-belgiske konvention af
8. juli 1899, den belgisk-nederlandske konvention af
28. marts 1925 og Benelux-traktaten af 24. November
1961, hviler på princippet om »direkte kompetence«,
medens den »indirekte kompetence« er fastlagt i de
øvrige konventioner. I konventioner af førstnævnte
type, de såkaldte »dobbeltkonventioner«, er de
gældende kompetenceregler i domsstaten anvendelige, dvs. i den stat, hvor retssagen gennemføres.
Disse regler får altså ikke først betydning for en anerkendelses- eller fuldbyrdelsessag. De sætter en sagsøgt, der indklages for en domstol, der er inkompetent i henhold til konventionens bestemmelser, i
stand til at gøre denne domstols inkompetence gældende.

Kompetencereglerne i en konvention betegnes som
»indirekte«, hvis de er uden betydning for domstolene i domsstaten, hvor afgørelsen er faldet, og først
skal tages i betragtning på tidspunktet for anerkendelse og fuldbyrdelse. De fastlægger således kun de
tilfælde, hvor domstolen i den stat, hvor afgørelsen
gøres gældende eller skal fuldbyrdes (anerkendelseseller fuldbyrdelsesstat), skal anerkende den i domsstaten beliggende domstols kompetence. Der er altså
tale om en forudsætning for anerkendelsen og fuldbyrdelsen af den udenlandske dom, eller mere nøjagtigt, om efterprøvelsen af den udenlandske domstols
kompetence.
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Udvalget har beskæftiget sig grundigt med spørgsmålet, om EØF-konventionen skal udformes i lighed
med første eller anden overenskomsttype. Det har til
slut bestemt sig for et selvstændigt system, der ganske
vist bygger på den »direkte kompetence«, men som i
flere henseender afviger fra de eksisterende bilaterale
konventioner af denne type.

Ekspertudvalget har på ingen måde underkendt
værdien og betydningen af »simple« konventioner
(sådanne, der kun indeholder bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse); det var imidlertid af den
opfattelse, at etableringen af fælles kompetenceregler
gennem indgåelse af en konvention, der bygger på den
direkte kompetence, inden for EØF giver mulighed
for en kraftigere indbyrdes tilnærmelse af retsforskrifterne, garanterer en bedre retsbeskyttelse, forhindrer
forskelsbehandling og navnlig fremmer den i sidste
ende tilstræbte »frie bevægelighed for retsafgørelser«.

Medens konventioner, der bygger på den direkte
kompetence, indeholder fælles kompetenceregler og
således medfører en tilnærmelse af retsforskrifterne,
berører den indirekte kompetence ikke de nationale
kompetencenormer.

Retssikkerheden garanteres bedre med en konvention,
der er udformet på grundlag af den direkte kompetence; afgørelsen træffes nemlig af en dommer, hvis
kompetence, udledes umiddelbart af konventionen,
medens i tilfælde af konventionen indeholdende indirekte kompetencenormer bestemte domme hverken
kan anerkendes eller fuldbyrdes i udlandet, fordi de
nationale kompetenceregler og traktatens bestemmelser ikke stemmer overens ( 1 ).

Endvidere bliver det med indførelsen af en traktatsmæssig og selvstændig ordning vedrørende den
internationale kompetence i retsforholdet mellem
medlemsstaterne lettere at give afkald på nogle af de
som »eksorbitante« (2) betegnede kompetenceregler.

Endelig danner konventionen gennem kompetencenormer, der allerede kan gøres gældende i den i domsstaten indledte sag, et egnet grundlag for reguleringen
af litispendensen; den giver også mulighed for, at betingelserne for anerkendelse og fuldbyrdelse kan
lempes.

i1) "WESER: »Les conflits de juridiction dans le cadre du
Marché Commun«. Revue critique de droit international privé 1960, s. 161-172.
2
( ) Som »eksorbitant« betegnes her de i konventionsudkastets artikel 3 opregnede former for kompetence.
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Som allerede forklaret, adskiller konventionen, der i
sig selv bvgger på den direkte kompetence, sig i
væsentlig grad fra de hidtil indgåede traktater og
konventioner af samme type. Det er ikke nødvendigt
her at gøre nærmere rede for eller at begrunde disse
afvigelser; det må derimod være tilstrækkeligt at
foretage en kort opregning:

4. beskyttelse af sagsøgtes rettigheder i den i domsstaten verserende sag;

1. statsborgerskabskriteriet erstattes af bopælskriteriet;

1. standardisering af fremgangsmåden ved begæring
om fuldbyrdelsespåtegning;

2. ligestillingsprincippet udstrækkes uanset statsborgerskab til enhver person med bopæl inden for
Fællesskabet;

2. indførelse af regler for fremgangsmåden i tilfælde
af, at anerkendelsen bestrides;

3. nøjagtige forskrifter for enekompetencen;

5. begrænsning af grundene for afvisning af anerkendelse og fuldbyrdelse.
Konventionen indeholder desuden følgende specielle
regler:

3. bestemmelser vedrørende kollision med
konventioner.

andre

KAPITEL III

KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRÅDE

Konventionens anvendelsesområde
præamblen og artikel 1.

fastlægges

i

Konventionen angår internationale retssager. Den
skal anvendes ex officio: Den gælder alle borgerlige
sager, herunder handelssager, med forbehold af nogle
undtagelser, der udtømmende opregnes.

I. INTERNATIONALE RETSSAGER
Som det fremgår af stk. 4 i præamblen, fastlægger
konventionen, at domstolene i de kontraherende stater har international kompetence.

De gældende kompetenceregler i de enkelte kontraherende stater ændres kun ved sager med tilknytning til
udlandet. Dette begreb er ikke nærmere defineret i
konventionen, idet tilknytningen til udlandet kan
fremgå af de særlige omstændigheder ved den retstvist, som retten behandler. Ved retstvister, der verserer for retterne i en kontraherende stat, og som kun
angår personer med bopæl i denne stat, spiller konventionen principielt ingen rolle; i artikel 2 henvises i
et sådant tilfælde til de i den pågældende stat gældende kompetencenormer. Alligevel vil en sådan
retstvist kunne have tilknytning til udlandet. Dette
ville f.eks. være tilfældet, såfremt sagsøgte er udlænding, så at den i artikel 2, stk. 2, indeholdte
grundsætning om ligebehandling kom til anvendelse,
eller såfremt retstvisten vedrører en genstand, for

hvilken der gælder en enekompetence i en anden stat
(artikel 16), eller endelig hvor der foreligger litispendens eller indbyrdes sammenhængende krav ved en
sag, der verserer for retterne i en anden stat (artiklerne 21 til 23).
Det er en selvfølge, at konventionen ved anerkendelsen og fuldbyrdelsen i sig selv udelukkende regulerer
sager med tilknytning til udlandet, idet man må gå
ud fra, at der er tale om anerkendelse og fuldbyrdelse
i en kontraherende stat af domme, der er afsagt i en
anden kontraherende stat (*).

II. KONVENTIONENS PRÆCEPTIVE KARAKTER
Eksperterne har fastholdt princippet om, at konventionen skal anvendes ex officio. Dette princip kommer formelt til udtryk i artiklerne 19 og 20 om medlemsstatsdomstolenes prøvelse af deres egen internationale kompetence. Disse skal anvende konventionens forskrifter, uanset om parterne påberåber sig
dem eller ej. Er der f.eks. i henhold til artikel 14 i
Code civil anlagt sag ved en fransk ret mod en i
Belgien bosiddende person, og bestrider sagsøgte
denne rets kompetence uden at henvise til konventionens forskrifter, skal retten alligevel anvende

H A. BOLOW, Vereinheitlichtes internationales Zivilprozefirecht in der Europåischen Wirtschaftsgemeinschaft
— Rabels Zeitschrift fur auslåndisches und internationales Privatrecht 1965, s. 473 ff.
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artikel 3 i konventionen og erklære sig for inkompetent (1).
III. BORGERLIGE SAGER, HERUNDER
HANDELSSAGER

Udvalget har hverken udtrykkeligt fastlagt, hvad der
skal forstås ved borgerlige sager, herunder handelssager, eller løst kvalifikationsproblemet ved at bestemme, hvilken lov der skal anvendes til fortolkning
af dette udtryk.
Der er på dette punkt overensstemmelse med bestående konventioner (2). Det fremgår imidlertid af ordlyden, at spørgsmålet, om der foreligger borgerlige
sager, herunder handelssager, skal bedømmes ud fra
sagens karakter og ikke ud fra den domsmyndighed,
for hvilken sagen verserer, eller som har truffet afgørelse i den. Dette fremgår af artikel 1, hvori det foreskrives, at konventionen finder anvendelse på borgerlige sager, herunder handelssager uanset domsmyndighedens art. Konventionen er også gældende
uafhængigt af, om der er tale om en kontradiktorisk
procedure eller en fremgangsmåde henhørende under
den frivillige retspleje, f.eks. notarialforretninger og
tilstillelse af værgemål. Ligeledes skal den anvendes
på arbejdsrettens område, for så vidt der foreligger en
borgerlig sag, herunder en handelssag (jf. også redegørelsen vedrørende arbejdsaftalen, s . . . . ) .
Konventionen finder ligeledes anvendelse på civilretlige krav, der gøres gældende i en straffesag. Dette
gælder både med hensyn til fastlæggelsen af kompetencen og med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, der er afsagt af en ret med kompetence i straffesager i en adhæsionssag vedrørende
sådanne krav. Denne løsning er for det første i overensstemmelse med den nationale lovgivning, som er
gældende i de fleste kontraherende stater (3); den

(*) Tribunal Civil Lille, 9. 11. 1953, Revue critique de
droit international privé, 1954, s. 832.
(2) Dette problem er ikke behandlet i nogen traktat; jf.
også prof. Fragistas' rapport om det konventionsudkast, som vedtoges af det særlige udvalg under
Haagerkonferencen om international privatret, document préliminaire nr. 4 udarbejdet til 10. samling,
s. 11.
(3) Belgien, jf. artikel 4 i lov af 17. april 1878, som indeholder et indledende afsnit af Code de procedure
pénale.
Forbundsrepublikken Tyskland, jf. §§ 403 ff i StrafprozeSordnung.
Frankrig, jf. artikel 4 i Code de procédure pénale.
I Luxembourg kan enhver, der vil gøre civilretlige
krav gældende i forbindelse med en strafbar straffesag
eller retsstridig handling, i henhold til artikel 63 i
strafferetsplejeloven, indtræde som part i sagen.
Nederlandene, jf. artiklerne 332 til 337 i Wetboek van
strafvordering (strafferetsplejen) og artiklerne 44 og 56
i Wet op de rechterlijke organisatie (domstolenes ordning) om fredsdommerens og domstolenes kompetence op til en sagsværdi på hhv. 200 og 500 fl.
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forebygger for det andet afvigende fortolkninger af
den art, som er forekommet ved anvendelsen af den
belgisk-nederlandske konvention (4); den er endelig
påkrævet med henblik på det stadig stigende antal
trafikulykker.
Bestemmelserne herom, som indeholdes i de af de
kontraherende stater tiltrådte traktater og konventioner er vidt forskellige; der er allerede blevet henvist
til disse i kapitel I A .
Den af udvalget foreslåede løsning er i overensstemmelse med den generelle tendens i dag til i konventionen at optage bestemmelser, der går ud på, at de også
omfatter de af straffedomstole afsagte domme i borgerlige sager, herunder handelssager. Denne tendens
er særlig kommet til udtryk i Beneluxtraktaten af
24. november 1961 og under drøftelserne på Haagerkonferencen om international privatret.
Det skal i denne forbindelse understreges, at konventionens bestemmelser (artikel 5, nr. 4) på ingen måde
ændrer straffedomstolenes kompetence i henhold til
de enkelte strafferetsplejelove.
Konventionen har med hensyn til kompetence samt
til anerkendelse og fuldbyrdelse kun virkning over
for de civilretlige krav, der er gjort gældende ved en
straffedomstol samt over for afgørelser vedrørende
sådanne krav.
For imidlertid at imødegå den indvending, at den
part, imod hvilken et sådant civilretligt krav gøres
gældende, hæmmes i sit forsvar, når han i samme sag
må forvente at blive idømt straf, er udvalget nået til
enighed om en løsning, der svarer til den i Beneluxtraktaten indeholdte. I artikel II i protokollen til konventionen bestemmes, at denne part kan få en forsvarer eller lade sig repræsentere ved straffedomstole.
Han er altså ikke tvunget til personligt at give møde
for at varetage sine interesser i forbindelse med det
civilretlige krav.
Tvister i borgerlige sager, herunder handelssager, der
verserer for en forvaltningsdomstol, falder ligeledes
ind under konventionens anvendelsesområde.
Udvalget er nået frem til samme løsning som det
udvalg, der under fjerde samling af Haagerkonferencen om international privatret fik pålagt at revidere
konventionen af 14. november 1896 om ordningen af
visse civilprocessuelle forh'old og udarbejde fælles
regler vedrørende forskellige procesretlige områder af
den intet nationale privatret.

(4) Ved anvendelse af den belgisk-nederlandske traktat af
1925 har Nederlandenes kassationsdomstol ved dom
af 16, marts 1931 (N.J. 1931, s. 689) statueret, at
artiklerne 11 og 12 i traktaten ikke angår strafferetlige domme, hvorved den skadelidte part tilkendes en
erstatning.
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I Kommissionens rapport hedder det:
»Udtrykket »borgerlige sager, herunder handelssager«, skal fortolkes vidt. I stater med en forvaltningsdomstol omfatter det ikke alene sager, der
henhører under kompetencen for de domstole,
der påkender borgerlige sager, herunder handelssager. Der ville ellers bestå en helt uberettiget
ulighed mellem de kontraherende stater, idet forkyndelse af retsakter i lande uden forvaltningsdomstol ville være mulig i større omfang end i
lande, der har en sådan domstol. Kort sagt: konventionen skal altid anvendes, når der foreligger
sådanne private interesser . . . « (1)
Derefter kan f.eks. afgørelser, som er truffet af det
franske Conseil d'Etat anerkendes og fuldbyrdes,
såfremt de angår borgerlige sager, herunder handelssager (2).
IV. UDELUKKEDE RETSOMRÅDER

Den ideelle løsning havde sikkert bestået i, at konventionen anvendtes på samtlige borgerlige sager,
herunder handelssager. Udvalget mente imidlertid, at
man måtte afstå fra en sådan løsning. Det har
begrænset konventionens anvendelsesområde til formueretlige forhold. Det har her ladet sig lede af
lignende overvejelser som dem, der dannede baggrund for udarbejdelsen af Haag-konventionen om
anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme
i civile sager og handelssager; de angår de vanskeligheder, som opstår på grund af, at konfliktretten ikke
er standardiseret.
Kollisionsnormernes
forskelligartethed
kommer
særlig til udtryk i forbindelse med ikke-formueretlige
krav, da dette retsområde principielt unddrages partsautonomien og berører ordre public.
I lighed med Haag-konferencen om international privatret har udvalget foretrukket at udelukke enkelte
retsområder frem for at definere konventionens gyldighedsområde positivt. Dette resulterer i, at alle
retstvister og domme, der vedrører forpligtelser i og
uden for kontrakt, falder ind under konventionens
anvendelsesområde, for så vidt de ikke angår fysiske
personers retlige status, arv efter loven eller testamente, formueforholdet mellem ægtefæller, konkurs
eller social sikring. Inden for disse rammer skal konventionen fortolkes videst muligt.
De anførte områder er imidlertid kun udelukket fra
anvendelse af konventionen, hvis de selv er sagsgen-

(*) Jf. Haagerkonferencen for international privatret —
akter og dokumenter fra fjerde samling (maj-juni 1904),
s. 84.
(2) WESER, Traité franco-belge af 8. juli 1899, nr. 235.
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stande. Undtagelsen gælder imidlertid ikke, såfremt
dommeren skal træffe en mellemafgørelse om et
spørgsmål inden for disse områder (3).

A — Fysiske personers retlige status samt deres retsog handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller
samt arv efter loven eller testamente
Udvalget har her ladet sig lede af ønsket om så vidt
muligt at fjerne hindringer for konventionens omgående ikrafttrædelse; desuden har nedenstående overvejelser været af afgørende betydning:
Selv om man antager, at det var lykkedes udvalget at
foretage en standardisering af de kompetenceregler,
der gælder på dette område, ville det uafhængigt af
disse reglers indhold alligevel have været vanskelligt i
betragtning af de bestående afvigelser mellem retssystemerne, navnlig inden for den internationale privatret, at afstå fra en efterprøvelse af disse normer som
led i fuldbyrdelsessagen. Dermed havde man imidlertid ændret konventionens ånd og svækket dens
fremskridtsvenlige tendens. Havde udvalget besluttet
sig til at nægte den dommer, der har truffet afgørelse
om fuldbyrdelse, enhver prøvelsesret selv i ikke-formueretlige sager, havde dette muligvis foranlediget
dommeren til at udvide begrebet ordre public for
meget, og lade den forelagte udenlandske afgørelse
ude af betragtning. Udvalget har besluttet sig for det
mindste onde ved at begrænse konventionens anvendelse, men fastholde dens enhed og fremskridt. Med
hensyn til fysiske personers retlige status samt rets- og
handleevnen er hovedproblemet naturligvis skilsmissen. Problemet er vanskeligt, fordi de enkelte retsordener afviger betydeligt fra hinanden, idet Italien ikke
tillader skilsmisse, medens skilsmisse efter gensidig
aftale er tilladt i henhold til belgisk lovgivning på den
ene side (artiklerne 223, 275 ff. i belgisk Code civil),
hvorimod en sådan ikke er mulig i de øvrige oprindelige EØF-lande med undtagelse af Luxembourg; på
den anden side findes der regler for udlændinges
skilsmisse, når disse er bosiddende i Belgien, i lov af
27. juni 1960, hvorefter skilsmissen er tilladt, når
mindst en af ægtefællerne er udlænding.
Vendingen »fysiske personers retlige status osv.« afviger noget fra den i Haag-konventionen anvendte formulering, ifølge hvilken denne konvention ikke
gælder for afgørelser, der angår »fysiske personers
retlige status samt rets- og handleevnen eller familieretten, herunder personlige pengekrav og forpligtelser
mellem forældre og børn og mellem ægtefæller (artikel 1,1). Der er to grunde hertil.
(3) BELLET, Élaboration d'une convention sur la renconnaissance des jugements dans le cadre du Marché
Commun.
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For det første dækker begrebet »familieret« begrebet
»fysiske personers retlige status samt rets- og handleevne« i de seks oprindelige stater i Fællesskabet; for
det andet har EØF-konventionen i, modsætning til
Haag-konventionen også gyldighed i sager om underholdspligt (artikel 5, nr. 2) selv om denne beror på
den retlige status, uanset om det i så fald drejer sig
om krav og forpligtelser mellem ægtefæller eller mellem forældre og børn.
For at undgå afvigende fortolkninger udtrykkes det
endvidere klart i artikel 1, at der er tale om gysiske
personers retlige status samt rets- og handleevne, og
hermed afviger konventionen ligeledes fra Haag-konventionen, som ikke gælder for afgørelser, der angår
»juridiske personers eksistens eller konstituering eller
disses organers beføjelser« (artikel 1, stk. 2, nr. 3).
Med hensyn til arvesager har udvalget tilsluttet sig
udtalelsen fra »Union internationale du notariat
latin«. Denne havde på udvalgets forespørgsel svaret
at det for EØF's vedkommende med tiden ville blive
mere og mere nødvendigt at lette anerkendelse og
fuldbyrdelse af afgørelser i arvesager, således at det
anbefales, at de seks medlemsstater tiltræder en konvention. Samtidig gik denne sammenslutning ind for,
at kollisionsnormerne forinden ubetinget burde gøres
1
ensartede.
Ifølge redegørelsen i det af Det permanente bureau
for Haagerkonferencen om international privatret
udarbejdede memorandum (x), som danner grundlaget for ovennævnte udtalelse, eksisterer der inden for
arvesager og på området den legale formueordning
mellem ægtefæller dybtgående forskelle mellem de
enkelte stater.
1. Nogle staters arveret kender begrebet tvangsarv,
som derimod ikke indeholdes i andre staters ret.
Den længstlevende ægtefælles arvelod — et
spørgsmål, der i betragtning af de modstående interesser hyppigst fører til retssager — er ordnet
temmelig forskelligt i de enkelte stater; i nogle
lande modtager ægtefællen et barns arvelod, i Italien endog som tvangsarv; i andre tillægges han
kun begrænsede brugsrettigheder (f.eks. i Belgien).
Kollisionsreglerne udviser lige så store afvigelser:
Nogle stater anvender ved dødsbobehandling lovgivningen i arveladerens hjemland (Tyskland, Italien, Nederlandene). I andre gælder for løsøre

(*) Haagerkonferencen om international privatret, anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i
formueretlige sager, Memorandum (med bilag) fra Det
permanente Bureau. Indledende dokument nr. 1 af
januar 1962 for det særlige udvalg, s. 10.
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domicilloven og for fast ejendom lovgivningen i
den stat, hvor ejendommen er beliggende (Belgien,
Frankrig). Endelig gælder i Luxembourg for fast
ejendom lovgivningen i den stat, hvor den er beliggende, for løsøre derimod lovgivningen i arveladerens hjemland.
2. Med hensyn til den legale formueordning mellem
ægtefæller fremtræder forskellene mellem medlemsstaternes retsordener endnu mere grelt: De
rækker fra det almindelige formuefællesskab
(Nederlandene) over fællesskab med hensyn til
løsøre og erhvervelser (aktivisitionsfællesskab)
(Frankrig, Belgien, Luxembourg) og akkvitionsfællesskab (Zugewinngemeinschaft)
(Forbundsrepublikken Tyskland) til rent særeje (Italien).
Også med hensyn til kollisionsnormerne findes
der betydelige forskelle, der ofte medfører positive
konflikter. I nogle stater retter den legale formueordning og endog ægtepagter sig efter lovgivningen i ægtemandens hjemland (Tyskland, Italien,
Nederlandene), i andre gælder den af ægtefællerne
om end kun stiltiende udtrykte vilje på tidspunktet for ægteskabets indgåelse (Belgien, Frankrig,
Luxembourg).
I modsætning til udkastet udelukkes gaver ikke
udtrykkeligt fra konventionens anvendelsesområde. Den er her i overensstemmelse med Haagkonventionen; dog omfattes gaver ikke, for så vidt
de er undergivet arveretlige regler.
Udvalget nåede imidlertid til den opfattelse, at det
samlede problemkompleks i givet fald burde drøftes på ny efter denne konventions ikrafttræden, og
i så fald skulle der tages hensyn til de af Haagkonferencen og den internationale kommission for
personalstatuttet opnåede resultater.
Foreløbig omfattes disse retsområder dog fortsat
af de gældende bestemmelser i de eksisterende
bilaterale konventioner (jf. artikel 56).

B — Konkurs
Konkurs falder heller ikke ind under denne konventions anvendelsesområde.
En særlig konvention er for tiden under udarbejdelse,
idet dette retsområdes særlige karakter kræver specielle regler.
I henhold til artikel 1, nr. 2, udelukkes konkurs,
akkord og andre lignende ordninger, altså sådanne
ordninger, som i henhold til de kontraherende staters
lovgivning skyldes en skyldners betalingsstandsning,
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insolvens eller manglende soliditet og nødvendiggør
retternes indgriben, hvilket f ø r e r til tvungen kollektiv
likvidation af f o r m u e n eller blot til rettens kontrol.

D e r i m o d k a n konventionen anvendes p å retstvister,
der hidrører f r a en frivillig a k k o r d , da en sådan beror
p å parternes viljeserklæring og således er af ren kontraktlig karakter. Fremgangsmåden i forbindelse med
en ikke-erhvervsdrivendes insolvens, som i h e n h o l d
til f r a n s k ret ikke gennemføres ved en særlig kollektiv
ordning, k a n ikke gælde som en konkurslignende
o r d n i n g i den i artikel 1, nr. 2, o m h a n d l e d e betydning.

Anvendelsen af konventionen p å tvister i forbindelse
m e d en k o n k u r s er ikke uden videre udelukket. Kun
sådanne tvister, som direkte udspringer af k o n k u r sen ( 1 ), og som derefter vil falde ind u n d e r anvendelsesområdet f o r Det europæiske Fællesskabs k o n k u r s konvention ( 2 ), er undtaget.

Inden afslutningen af denne særlige k o n k u r s k o n v e n tion vil tvister, der u m i d d e l b a r t udspringer af en k o n kurs, fortsat være reguleret af de almindelige retsregler eller af de mellem de enkelte k o n t r a h e r e n d e stater
eksisterende bilaterale konventioner, som f o r så vidt
fortsat er gyldige i h e n h o l d til artikel 56 (3).

C — Social sikring

Udvalget h a r i lighed med H a a g - k o n f e r e n c e n ( 4 ),
udtalt sig til fordel for udelukkelse af den sociale
sikring f r a konventionens anvendelsesområde; de
n æ r m e r e g r u n d e er følgende:

Dette o m r å d e hører i nogle stater, f.eks. i Forbundsrepublikken Tyskland, ind u n d e r den offentlige ret,
medens det i andre ligger p å grænsen mellem privat
og offentlig ret.

For tvister vedrørende den sociale sikring ligger k o m petencen i visse stater hos de almindelige domstole, i

(x) Benelux-traktat, artikel 22, stk. 4, samt ledsagende
rapport. Den fransk-belgiske konvention fortolkes på
samme måde. Jf. WESÉR, Convention franco-belge
1899 i Jurisclasseur de droit international, hft. 591,
pkt. 146 til 148.
(2) Disse tvisttilfælde opregnes udtømmende i Det europæiske Fællesskab konkurskonvention.
(3) Her menes den belgisk-franske, den fransk-italienske
og den belgisk-nederlandske konvention, for så vidt
Benelux-traktaten ikke træder i stedet for den sidste.
4
( ) Haagerkonferencen om international privatret, ekstraordinær samling. Afsluttende dokument, jf. konventionens artikel 1.
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andre hos forvaltningsdomstolene. Undertiden er
k o m p e t e n c e n delt op p å forskellige d o m s m y n d i g h e der ( 5 ).

Udvalget har desuden taget hensyn til, at det inden
for E Ø F p å grundlag af artiklerne 51, 117 og 118 i
E Ø F - t r a k t a t e n allerede indledte arbejde k a n føres
vidére selvstændigt, og at overlapninger mellem
konventionen og andre aftaler p å den sociale sikrings
o m r å d e , som allerede tidligere er blevet besluttet bilateralt eller inden f o r r a m m e r n e af a n d r e internationale organisationer (Den internationale arbejdsorganisation — ILO eller Europarådet), skal undgås.

På den sociale sikrings o m r å d e er der i øvrigt ikke
hidtil i n d t r å d t kompetencekonflikter, idet der hersker
den opfattelse, at domstolskompetencen stemmer
overens m e d lovgivningskompetencen, som igen udledes af de i m e d f ø r af artikel 5 1 i E Ø F - t r a k t a t e n
udstedte forordninger. D e r i m o d giver inddrivelsen af
bidrag til den sociale sikrings ansvarlige organer anledning til fuldbyrdelsesproblemer. Dette r e t s o m r å d e
kræver d e r f o r e n d n u en særlig konvention mellem de
seks k o n t r a h e r e n d e stater.

H v a d forstås der ved social sikring?

Da begrebet social sikring fortsat udvikler sig, forek o m det ikke hensigtsmæssigt, at det udtrykkeligt
blev fastlagt i konventionen eller forklaret i et bilag,
hvad der falder ind u n d e r begrebet, n å r tilmed EØFtraktatens artikel 117 a n f ø r e r harmoniseringen af de
sociale ordninger som et af Fællesskabets mål.

Der m å dog henvises til, at der i de seks lande findes
ydelser, der o m f a t t e r de i I L O - k o n v e n t i o n nr. 102 o m
m i n i m u m s n o r m e r for social tryghed nævnte tilfælde,
nemlig: lægehjælp, sygepenge, moderskabsydelser, invalideforsikring, alderspension, ydelser til efterladte,
forsikringsydelser i anledning af arbejdsulykker og
erhvervssygdomme, familieydelser, arbejdsløshedsydelser ( 6 ). Ligeledes k a n her nævnes den definition,
som fremgår af artikel 1, litra c), s a m m e n h o l d t m e d
artikel 2 t i R å d e t s f o r o r d n i n g nr. 3 o m v a n d r e n d e
arbejdstageres sociale sikring. Den er i øvrigt identisk
m e d definitionen i ILO-konvention nr. 102.

(5) Etude de la physionomie actuelle de la sécurité sociale
dans les pays de la CEE — CEE série politique sociale
3. 1962. Kontoret for De europæiske Fællesskabers
officielle Publikationer 8058/1/IX/1962/5.
(•) Sammenlignende tabeller over de sociale sikringsordninger i De europæiske Fællesskabers medlemsstater.
Tredje udgave (foreligger ikke på dansk) Kontoret for
De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer
8122/1/VII/1964/5.
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Undtaget fra anvendelse af konventionen er imidlertid kun sådanne tvister, der direkte angår den sociale
sikrings område, nemlig sådanne, som udspringer af
forholdet mellem forvaltningen og de tilsluttede
arbejdstagere og arbejdsgivere. Hvis derimod forvaltningen gør regreskrav gældende over for den erstatningsansvarlige tredjemand eller over for skadevolderen indtræder i den forsikrede skadelidtes rettigheder,
kan konventionen anvendes, idet forvaltningen i dette
tilfælde handler i henhold til den almindelige ret (*).
D — Voldgift
Dette retsområde, der nævnes udtrykkeligt i EØFtraktatens artikel 220, er allerede reguleret i talrige
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internationale aftaler. Endvidere har Europarådet
udarbejdet en europæisk konvention, der skal træde i
kraft som enhedslov (»loi uniforme«), og som med en
tillægsprotokol i højere grad end New York-konventionen skal lette anerkendelse og fuldbyrdelse af
voldgiftskendelser. Af denne årsag forekom det hensigtsmæssigt at undtage voldgiftsområdet i første
omgang. Konventionen gælder således hverken for
anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser (jf.
også definitionen i artikel 25) eller for fastlæggelse af
kompetencen i tilfælde af tvister, der vedrører en
voldgiftskendelse (f.eks. ved anlæggelse af sag under
påberåbelse af kendelsens ugyldighed); den gælder
lige så lidt for anerkendelse af afgørelser, der er truffet på grundlag af sådanne søgsmål.

KAPITEL IV

KOMPETENCEN

A. GENERELT

1. Indledende bemærkninger
Konventionen bygger på den grundtanke, at medlemsstaterne i EØF vil oprette et fælles marked med
samme kendetegn som et stort internt marked. Derfor
skal ikke alene alle hindringer for dette markeds
funktion fjernes, men må der tillige gøres alt for at
fremme udviklingen af dette marked. Ud fra dette
synspunkt kan de kontraherende staters højhedsområdt betragtes som en ensartet helhed, så at der ved
fastsættelsen af kompetenceregler kan foretages en
meget klar sondring, alt efter om sagens parter har
bopæl inden for eller uden for Fællesskabet.
Med udgangspunkt i denne grundtanke sondres der i
afsnit II, særlig i afdeling I, alt efter om sagsøgte har
bopæl på en kontraherende stats område eller ej.
1. Såfremt en person har bopæl på en kontraherende
stats, område, skal han principielt sagsøges ved
retterne i denne stat efter de for landets statsborgere gældende kompetenceregler (artikel 2).
C1) Tf. Michel VOIRIN, anm. til Cass 16. 2. 1965, Recueil
Dalloz 1965, s. 723.

2. Såfremt en person har bopæl på en kontraherende
stats område, kan han kun sagsøges ved retterne i
en anden kontraherende stat i de tilfælde, hvor
denne stats retter er kompetente i medfør af konventionen (artikel 3).

3. Såfremt en person ikke har bopæl i en af de kontraherende stater, dvs. uden for EØF, kan de i
hver enkelt kontraherende stat gældende kompetenceregler, herunder de såkaldte »eksorbitante«,
anvendes på ham (artikel 4).

De tilfælde, hvor en person med bopæl på en kontraherende stats område kan sagsøges ved retterne i en
anden kontraherende stat, eller i tilfælde af en enekompetence eller en aftale om kompetence skal sagsøges er fastsat i afdeling 2 til G. Afdeling 7 (»prøvelse af kompetencen«) har i første række til formål
at beskytte sagsøgtes processuelle rettigheder.

Afdeling 8 vedrører litispendens og indbyrdes sammenhængende krav. Med de meget indgående bestemmelser i denne afdeling skal det så vidt muligt
forhindres, at c^er i samme sag træffes indbyrdes
modstridende afgørelser i forskellige stater.
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Afdeling 9 vedrører foreløbige, herunder sikrende
retsmidler. Disse retsmidler kan kræves anvendt af
enhver kompetent ret i en kontraherende stat, selv
om retten i medfør af konventionen ikke er kompetent til at påkende sagens realitet.

reiser vedrørende underholdspligt over for børn og
endvidere Haager-konventionen af 15. april 1958 om
værnetingsaftaler ved løsørekøb af international
karakter, artikel 11 i Benelux-traktaten og endelig
artikel 10, nr. 1, i Haager-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i civile sager,
herunder handelssager).

2. Begrundelse for grundtanken i afsnit II

Desuden ville fælles regler på grundlag af nationalitet
fremkalde en række vanskeligheder ved konventionens anvendelse. Denne metode ville således have til
følge, at der indførtes afvigende kompetenceregler betinget af, om sagens parter var statsborgere i en
kontraherende stat, om den ene var statsborger i en
kontraherende stat og den anden udlænding, eller om
de begge var udlændinge.

Ved første blik kan den meget vidtgående liberalisme
i konventionen måske overraske. De heri fastlagte
kompetencenormer adskiller sig væsentligt fra forskrifterne i de bilaterale konventioner, der bygger på
direkte kompetence (fransk-belgiske og belgisknederlandske konventioner, Benelux-traktaten, franskschweiziske konvention). De gcelder ikke alene for de
kontraherende staters statsborgere, men for alle personer, uanset nationalitet, som har bopcel i en af de
kontraherende stater.

Denne liberalisme forekommer måske ikke alene at
være forbavsende, men kan måske endog give anledning til den indvending, at udvalget er gået ud over
sit mandat, fordi EØF-traktatens artikel 220 foreskriver medlemsstaterne forhandlinger for »til fordel for
deres statsborgere« at sikre forenkling af formaliteter
vedrørende gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af
retsafgørelser og voldgiftskendelser. Hertil skal svares, at en udvidelse af konventionens anvendelsesområder vel ikke indebærer en afvigelse fra Rom-traktaten, hvis anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser
lettes til fordel for de seks staters statsborgere. En for
snæver fortolkning af EØF-traktaten ville i øvrigt
medføre, at kun anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, der er truffet til fordel for de kontraherende staters statsborgere, garanteredes. Ved en sådan
indskrænkning ville konventionens betydning blive
væsentligt formindsket, idet den i så fald ville være
svagere end de eksisterende bilaterale konventioner.

I visse tilfælde burde konventionens bestemmelser
være blevet påberåbt, i andre tilfælde derimod de
nationale kompetencenormer. Ved dette system skulle
dommeren allerede ved sagens påbegyndelse på
embeds vegne prøve parternes nationalitet; det
kræver vel ingen nærmere forklaring, at det i praksis
ville være vanskeligt, f.eks. at fastslå en sagsøgts
nationalitet, hvis denne ikke har givet møde.

Man kan endog rejse det spørgsmål, om det ikke,
hvis konventionen havde anvendt nationaliteten som
tilknytningsmoment, havde været nødvendigt at indføje en klausul vedrørende de forholdsvis hyppige
tilfælde af dobbelt statsborgerskab.

Udvidelsen af konventionen, navnlig udstrækningen
af kompetencereglerne i afsnit II til alle personer,
uanset nationalitet, med bopæl i en af de kontraherende stater, skyldes forskellige overvejelser.

Talrige spørgsmål, som ligger uden for konventionens egentlige område, havde altså måttet reguleres
heri. Endelig ville en ikke ubetydelig forøgelse af de
eksorbitante kompetencenormer have været uundgåelig. F.eks. skulle en dom, der i Frankrig eller Luxembourg var blevet afsagt i medfør af artikel 14 i Code
civil i en retssag mellem en franskmand eller en luxembourger og en statsborger i en stat uden for EØF,
også anerkendes og fuldbyrdes i Tyskland, selv om
udlændingen havde bopæl i Tyskland, og der således
forelå et almindeligt anerkendt værneting inden for
Fællesskabet, nemlig sagsøgtes hjemting.

For det første ville det være gammeldags, at fælles
kompetenceregler gøres afhængige af parternes nationalitet, fordi det i international procesret i nyere tid
for det meste er bopælen eller sædvanligt opholdssted, der vælges som tilknytning (jf. f.eks. artikel 3,
nr. 3, nr. 1 og 2, i Haager-konventionen af 15. april
1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgø-

Udvalget har set bort fra nationaliteten som tilknytningsmoment, ikke alene for at forenkle konventionens anvendelse ved at udforme den som et afsluttet
hele, der gør ensartet fortolkning mulig, men også
fordi det forekom ret og rimeligt at lade enhver
udlænding, der har bopæl og altså har etableret sig
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inden for Fællesskabet, omfattes af konventionen,
eftersom denne gruppe deltager i Fællesskabets erhvervsliv og økonomiske udvikling.

definition af bopælen i internationale aftaler
kunne endog være risikabel, da dette i den sidste
ende kunne føre til en mangfoldighed af definitioner og dermed til inkonsekvens.

Derudover skal der med konventionens fastlæggelse
af fælles kompetenceregler indføres en ordning, der
på de pågældende områder skal sikre den størst
mulige retssikkerhed i samkvemmet mellem de seks
stater. På denne baggrund lægger de i afsnit II kodificerede normer kompetencen fast for den ret, der ved
afvejning af alle de interesser, som kommer i betragtning, geografisk mest hensigtsmæssigt kan træffe en
afgørelse i tvistemålet. Ud fra denne betragtning kan
parternes nationalitet ikke længere spille nogen rolle.

Der er også den risiko ved sådanne definitioner, at
de forældes som følge af udviklingen inden for
national lovgivning.

3. Bestemmelse af bopæl

Som allerede f r e m f ø r t , retter

kompetencen

2. Skal man erstatte bopæl med sædvanligt opholdssted?
En sådan løsning blev ligeledes forkastet. Der henvistes til, at allerede begrebet »sædvanligt« kunne
være omstridt, da allerede indførelsen i folkeregistret i henhold til lovgivningen i nogle medlemsstater skaber en uafbeviselig formodning om, at
der foreligger et sædvanligt opholdssted.

sig efter

sagsøgtes bopæl. Bestemmelsen af bopæl er derfor af
den største betydning.
Udvalget stod her over for en række spørgsmål, der
var vanskelige at tage stilling til. Skal der i konventionen anføres en fælles definition af bopæl? Skal man
eventuelt erstatte bopælen med det sædvanlige
opholdssted? Skal man på én gang tage bopæl og
sædvanligt opholdssted i betragtning? Skal man
fastlægge, efter hvilken lovgivning bopælen skal bestemmes?
1. Skal konventionen indeholde en fælles definition
af bopæl?
Det må først konstateres, at begrebet »bopæl«
ikke er fastlagt i konventionerne mellem Frankrig
og Belgien, mellem Belgien og Nederlandene, mellem Tyskland og Belgien, mellem Italien og Belgien eller i Benelux-traktaten.
Derimod findes der en definition af bopæl i konventionerne mellem Frankrig og Italien (artikel
28), mellem Italien og Nederlandene (artikel 11),
og mellem Tyskland og Italien (artikel 13), altså
udelukkende i konventioner af den indirekte type.
Udvalget overvejede i første omgang at definere
begrebet bopæl i konventionen; det så imidlertid
til slut bort fra denne mulighed. En sådan definition ville falde uden for konventionens rammer,
nærmere være på sin plads i en enhedslov (*)i En

C1) Begrebet bopæl blev af det af Europarådet nedsatte
europæiske udvalg for samarbejdet inden for retsvæsenet sat på listen over juridiske grundbegreber, der
skal defineres nærmere."

Desuden ville denne løsning afvige fra lovgivningen i de kontraherende stater, idet denne i overvejende grad bestemmer kompetencen efter bopælen (2).

(2) Belgien
Lov af 25. marts 1876, med afsnit I i den indledende
bog til civilprocesloven.
Artikel 39:
For så vidt intet andet bestemmes i loven, er det i en
retssag retten ved sagsøgtes bopæl, der alene er kompetent. Retsplejelov (code judiciaire):
Artikel 624:
I de tilfælde, hvor loven ikke udtrykkeligt bestemmer,
hvilken ret der er kompetent til at træffe afgørelse i
sagen, kan sagsøgeren vælge mellem nedenstående
værneting:
1. Retten ved sagsøgtes eller en af de sagsøgtes bopæl.
Forbundsrepublikken Tyskland
§ 13 ZPO: En persons almindelige værneting bestemmes af bopælen.
Frankrig
Civilproceslovens artikel 59, stk. 1: Sager vedrørende
personlige krav skal anlægges for retten på sagsøgtes
bopæl; har han ingen bopæl, for retten på hans opholdssted.
Italien
Civilproceslovens artikel 18. Såfremt ingen lov fastsætter andre regler, bestemmes det almindelige værneting af sagsøgtes sædvanlige opholdssted eller bopæl
og — såfremt disse ikke kendes — af sagsøgtes opholdssted.
Luxembourg
Civilproceslovens artikel 59 svarer til artikel 59 i den
franske civilproceslov.
Nederlandene
Civilproceslovens artikel 126:
1. Sager vedrørende personlige krav og/eller løsøre
anlægges for retten på sagsøgtes bopæi.
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Endvidere ville der, hvis det faste opholdssted var
blevet valgt som tilknytningsmoment, være opstået
nye vanskeligheder med hensyn til kompetencen,
når der er tale om personer (mindreårige, hustruer
osv.), hvis bopæl afhænger eller kan afhænge af en
anden persons bopæl eller af en myndigheds hjemsted.
Endelig er det i en konvention med regler om
direkte kompetence særlig vigtigt, at kompetencen
for dommeren hviler på et sikkert retsgrundlag.
Selv om tilknytningen til bopælen frembyder visse
ulemper, indebærer bopælsbegrebet dog for sagsøgtes vedkommende et fastere og mere vedvarende ophold end det sædvanlige opholdssted.
3. Skal man på én gang tage bopæl og sædvanligt
opholdssted i betragtning?
I en konvention med direkte kompetence ville
samtidig anvendelse af begge kriterier være forbundet med den ulempe, at antallet af værneting
forøgedes. Er bopælen og det sædvanlige opholdssted beliggende i forskellige stater, ville alle de
nationale kompetenceregler i disse stater være anvendelige i medfør af artikel 2 i konventionen;
dette ville være ensbetydende med en udhuling af
konventionen. Sidestilling af de to kriterier ville
vel også medføre en forøgelse af antallet af
tilfælde, hvor der foreligger litispendens og indbyrdes sammenhængende krav. Af disse grunde
har udvalget til slut foretrukket at lade det blive
ved bopælen som eneste kriterium.
4. Skal man gå ind for en regel om fastlæggelse af,
hvilken lovgivning bopælen skal bedømmes efter?
I betragtning af de afvigende fortolkninger af
bopælsbegrebet havde udvalget den opfattelse, at
det vil lette anvendelsen af konventionen, hvis man
fastlægger, hvilken lovgivning der skal være anvendelig for at bestemme bopælen. Hvis man ikke
fastlægger denne lovgivning, kunne der opstå positive eller negative kompetencekonflikter. Formålet
med artikel 52 er at undgå dette.
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I artikel 52 lades det tilfælde ude af betragtning, at
en persons bopæl er beliggende uden for Fællesskabets område. I dette tilfælde skal den ret, hvor
sagen er indbragt, anvende reglerne i den interne
internationale privatret.
Artikel 52 skal heller ikke løse de konflikttilfælde,
der opstår, såfremt den ret, hvor sagen er indbragt, konstaterer, at sagsøgte kan betragtes som
havende bopæl i to andre kontraherende stater
eller i en kontraherende stat og et tredjeland.
Ifølge systemet i afsnit II skal retten i disse tilfælde'
konstatere, om sagsøgte har bopæl på et hvilket
som helst af de andre kontraherende staters
område og skal heraf for at fastlå sin egen kompetence drage de i konventionens artikel 3 og afdelingerne 2 til 6 fastsatte følger.
I de fleste tvistemål skal det prøves, hvor sagsøgte
har bopæl.
I forbindelse med nogle af konventionens forskrifter, særlig artikel 5, nr. 2 og artikel 8, stk. 1, skal
sagsøgerens bopæl dermod bestemmes. I artikel 52
nævnte derfor hverken sagsøger eller sagsøgte, for
efter udvalgets opfattelse skal samme forskrifter
gælde for begge parter med hensyn til bestemmelsen af bopæl.
Ved afgørelsen af, om en part har bopæl i den
kontraherende stat, skal den ret, hvor sagen er
indbragt, i henhold til artikel 52 udelukkende anvende denne stats interne lovgivning. Det fremgår
af denne bestemmelse, at det i tilfælde af kollision
mellem lex fori og lovgivningen i en anden kontraherende stat er lex fori, der gælder for afgørelsen
om partens bopæl. Hvis f.eks. en ved en fransk ret
sagsøgt samtidig har bopæl i Frankrig, fordi han
har hovpdhjemsted (principal etablissement) dér,
og i Belgien, fordi han er tilmeldt folkeregistret
dér, må den franske dommer kun anvende fransk
lov. Fremgår det af denne lov, at sagsøgte faktisk
har bopæl i Frankrig, skal dommeren ikke tage
hensyn til en anden lov. Denne løsning er berettiget af forskellige grunde.

— retten skal afgøre, om en person har bopæl på
en anden kontraherende stats område;

Der skal i første række tages hensyn til, at den
sagsøgte i det anførte eksempel ved bopælsvalget
underkaster sig loven i det pågældende land. Hertil kommer, at dommeren i tilfælde af, at sagsøgte
udebliver, kun i medfør af den primært gældende
lex fori er i stand til at prøve sin egen kompetence
i overensstemmelse med reglerne i konventionen
(artikel 20).

— endelig skal retten afgøre, om en persons
bopæl afhænger af en anden persons bopæl
eller en myndigheds hjemsted.

Såfremt en sag er indbragt forskriftsmæssigt for
retterne i forskellige kontraherende stater — f.eks.

I artikel 52 sondres der mellem tre tilfælde: .
— Retten i en kontraherende stat skal afgøre, om
en person har bopæl på denne stats område;
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for den belgiske ret, fordi sagsøgte er tilmeldt folkeregistret inden for dennes område, og for den
franske ret, fordi sagsøgte har sit hovedhjemsted
dér — løses konflikten ved hjælp af reglerne vedrørende litispendens og indbyrdes sammenhængende krav.

Stk. 2 vedrører det tilfælde, hvor sagsøgte ikke har
bopæl i den stat, ved hvis retter sagen er indbragt.
Dommeren må i så fald fastslå, om den pågældende person har bopæl i en anden kontraherende
stat. I dette tilfælde bestemmer stk. 2, at den anden stats lovgivning anvendes.

Denne bestemmelse vil navnlig få betydning,
såfremt den pågældende er sagsøgt ved retten i en
kontraherende stat, hvor han ikke har bopæl. Bestrides kompetencen i et sådant tilfælde, ville kompetencen i henhold til grundtanken i afsnit II blive
bedømt forskelligt, alt efter om sagsøgte har
bopæl i en anden kontraherende stat eller uden for
Fællesskabet. Eksempelvis kan en sagsøgt, der har
bopæl uden for Fællesskabet, uden videre sagsøges
i Belgien ved retten på det sted, hvor forpligtelsen
er indgået ( J ), medens en person med bopæl i en
anden kontraherende stat, når han sagsøges ved
samme ret, kan gøre gældende, at retten er inkompetent, idet artikel 5, nr. 1, i konventionen kun
hjemler opfyldelsesstedets værneting i kontraktsforhold. Vil sagsøgte gøre gældende, at den belgiske ret er inkompetent, må han dokumentere, at
han har bopæl i en kontraherende stat.

I henhold til artikel 52, stk. 2, skal den belgiske
dommer ved konstateringen af, om sagsøgte har
bopæl i en anden kontraherende stat, anvende
denne stats lovgivning.

Udvalget anser det for mere retfærdigt og rationelt i stedet for lex fori at anvende lovgivningen i
den stat, hvor sagsøgte hævder, at hans bopæl er<
beliggende.

Hvis nemlig en ret ved behandlingen af en sag,
hvor sagsøgte har bopæl i en anden kontraherende
stat, anvendte sin egen lovgivning til at konstatere
sagsøgtes bopæl, kunne resultatet blive, at sagsøgte efter denne lovgivning ikke har bopæl i den
anden kontraherende stat, medens hans bopæl
efter denne stats lovgivning faktisk er beliggende

(*) Jf. artikel 634 i Code judiciaire og artikel 4 i konventionen.
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dér. Et sådant resultat var så meget mere stridende, som ingen, der har bopæl i en kontraherende stat, kan forvisse sig om, at denne bopæl
omfattes af definitionen i en udenlandsk lov (2).

Indeholder lovgivningen i en stat, hvor sagsøgte
hævder at have bopæl, på den anden side en dobbelt definition af begrebet bopæl (3), nemlig én i
henhold til den borgerlige lovbog og en anden i
henhold til civilprocesloven, er det naturligvis
sidstnævnte, der gælder, idet der er tale om et
kompetencespørgsmål.

Den tredje grundsætning i artikel 52 angår personer, hvis bopæl afhænger af en anden persons
bopæl eller af en myndigheds hjemsted. Dette
gælder f.eks. mindreårige, hustruer osv.

I henhold til artikel 52, stk. 3, anvendes national
lovgivning i to henseender. Lovgivningen i det
land, hvor en mindreårig er statsborger, bestemmer f.eks. først, om den mindreåriges bopæl er
afhængig af andre. Er dette tilfældet, afgøres
spørgsmålet om, hvor denne bopæl er beliggende
(f.eks. ved værgens bopæl) ligeledes efter lovgivningen i det land, hvor den mindreårige er statsborger. I modsat fald, dvs. såfremt den afhængige
persons bopæl efter lovgivningen i det land, hvor
han er statsborger, ikke afhænger af en anden persons bopæl eller en myndigheds hjemsted, skal
stk. 1 eller stk. 2 i artikel 52 anvendes ved bestemmelsen af bopælen for denne afhængige person.
Disse stykker finder ligeledes anvendelse til at fastslå bopælen for den person, på hvem den afhængige persons bopæl beror.

Udvalgets medlemmer underkendte ikke de vanskeligheder, der kan opstå i tilfælde af dobbelt
statsborgerskab, navnlig ved konstateringen af en
hustrus bopæl. Hvis f.eks. en tysk kvinde gifter sig

(2) NIBOYET, Traité de droit international privé fran$ais, bd. VI, pkt. 1723: »Vi er af den opfattelse, at
konstateringen af bopælen ikke systematisk afledes af
lex fori, men af loven i den stat, hvor bopælen hævdes
at være. O m bopælen er beliggende i Frankrig kan
følgelig kun bestemmes efter fransk lov. Denne lov
kan imidlertid ikke anvendes til at afgøre, om bopælen ligger i en eller anden udenlandsk stat, idet kun
lovgivningen i den pågældende stat gælder i dette tilfælde«.
(3) Dette kunne f.eks. gælde for Belgien, hvor det i artikel 102 i Code civil bestemmes, at en belgiers bopæl
med hensyn til udøvelsen af dennes borgerlige rettigheder er det sted, hvor han har sit hovedhjemsted,
medens det i artikel 36 i Code judiciaire hedder, at
der ved bopæl i denne lovs forstand forstås det sted,
hvor den pågældende primært er tilmeldt folkeregistret.
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med en franskmand og herved erhverver fransk
statsborgerskab, medens hendes tyske statsborgerskab bibeholdes, er hendes bopæl efter fransk
lovgivning (*) den samme som ægtemandens,
medens hun efter tysk lovgivning kan have en
selvstændig bopæl, idet det her ikke længere foreskrives, at ægtefæller skal have fælles bopæl (2). I
tilfælde af denne art skal der efter udvalgets opfattelse anvendes de almindelige regler vedrørende
dobbelt statsborgerskab. Selv hvis hustruen har en
selvstændig bopæl i Tyskland, kan hun alligevel
sagsøges i Frankrig ved retten på det sted, hvor
ægtemanden har sin bopæl, fordi den franske
dommer skal anvende fransk lovgivning.

indeholdes allerede i artikel 1 i den fransk-belgiske
kenvention af 8. juli 1899, den belgisk-nederlandske
konvention af 28. marts 1926 og Benelux-traktaten af
24. november 1961. Det er således uadskilleligt forbundet med traktater med direkte kompetencenormer. Derudover tjener det i den foreliggende konvention til at sikre gennemførelsens udtrykkelige regler i
EØF-traktaten. Artikel 7 i denne traktat forbyder
nemlig inden for traktatens anvendelsesområde al
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. I artikel 52 ff i EØF-traktaten anvendes det i artikel 7
omhandlede generelle princip på etableringsrettens
særlige område.

Sagsøges hun derimod i Tyskland ved retten på
sin bopæl, kan den tyske ret i medfør af tysk lovgivning erklære sig kompetent.

Det økonomiske og sociale Udvalg inden for De
europæiske Fællesskaber har ved udarbejdelsen af det
almindelige program for etableringsretten med særligt
eftertryk henvist til denne side af problemet og har
krævet, at der snarest muligt og fuldt ud gennemføres ligebehandling på retsbeskyttelsens område.

Det skal til slut understreges, at begrebet »domicile« (bopæl) i den i konventionen anvendte betydning ikke omfatter det fiktive begreb »élection de
domicile« (vedtaget værneting).

Artikel 2
B — Begrundelse for afdelingerne i afsnit II
Afdeling

1

Almindelige bestemmelser
Som allerede forklaret fastlægges i denne afdeling de
principper, hvorpå konventionens kompetenceregler
bygger:
1. princippet, hvorefter en person, der har bopæl i en
kontraherende stat, sagsøges ved retterne i denne
stat (artikel 2),
2. princippet, hvorefter en person, der har bopæl i en
kontraherende stat, kan sagsøges ved retten i en
anden kontraherende stat (artikel 3),
3. princippet, hvorefter kun den nationale lovgivning
er gældende over for en person, der har bopæl
uden for Fællesskabets område (artikel 4).
Denne afdeling genspejler også ligestiliingsprincippet
i dettes mangfoldige afskygninger (3). Dette princip

(*) Artikel 108 i fransk Code civil: »Hustruen har samme
bopæl som sin ægtefælle«.
(2) § 10 i BGB er ophævet ved lov om ligeberettigelse
mellem mænd og kvinder i civile forhold af 18. juni
1957.
(3) WESER, »Revue critique de droit international privé«,
1960, s. 29-35.

Reglen »actor sequitur forum rei« har som beskyttelsesbestemmelse endnu større betydning for sagsøgte i
det internationale retssamskvem end inden for den
nationale lovgivning (4). For det er i almindelighed
vanskeligere for sagsøgte at varetage sine interesser
for en fremmed ret end for retten i en fremmed by i
hans eget land.

En person, der har bopæl i en kontraherende stat, behøver ikke ubetinget at sagsøges ved retten på det
sted, hvor han har bopæl eller forretningssted. H a n
kan sagsøges ved alle retter i den stat, på hvis område
han har bopæl, hvis de er kompetente efter denne
stats lovgivning.

I det øjeblik, hvor en person sagsøges ved en ret i den
stat, på hvis område han har bopæl, kommer denne
stats kompetenceregler følgelig helt og fuldt til anvendelse. Her henviser konventionen til den nationale
lovgivning i den stat, for hvis retter sagen er indbragt,
og bestemmer den generelle kompetence for retterne i
den stat, på hvis område den gældende ret er beliggende, medens statens interne lovgivning for sin del
fastlægger den stedlige domsmyndighed. Denne løsning forekommer rimelig, for det er naturligt, at en
sagsøgt med bopæl i en kontraherende stat undergives denne stats interne lovgivning, uden at det er

(4) Jf. rapport af prof. FRAGISTAS, Haagerkonference
om international privatret, arbejdsdokument nr. 4
(maj 1964) til forberedelse af tiende samling.
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nødvendigt at indføre særlige beskyttelsesforanstaltninger i konventionen. Løsningen er endvidere yderst
praktisk, for den fritager i de fleste tilfælde dommeren for forpligtelsen til yderligere at tage konventionen i betragtning.

Som oftest anlægges sagen ved en ret i det land, hvor
sagsøgte har bopæl. Dette gælder for alle sager uden
tilknytning til udlandet. Det gælder ligeledes for internationale retssager, hvor sagsøgte i medfør af den
traditionelle grundsætning »actor sequitur forum rei«
indstævnes ved en ret i sin bopælsstat. Konventionen
medfører således ikke en generel ændring af de nationale kompetenceregler og dommernes og advokaternes anvendelse heraf i praksis. Disse skal kun tage
hensyn til de med konventionen indførte ændringer,
såfremt der sagsøges en person, som ikke har bopæl i
den stat, hvor den gældende ret er beliggende, eller i
de — i øvrigt ikke hyppige — tilfælde, hvor der i
konventionen med almindelig gyldighed fastsættes en
enekompetence.
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konventionen udtrykkeligt foreskrevne tilfælde. Med
denne forskrift sættes de i de kontraherende stater
gældende eksorbitante kompetenceregler ud af kraft,
dog ikke i fuldt omfang, men kun for så vidt de angår personer med bopæl i en anden kontraherende
stat. Derimod er de fortsat i kraft over for personer,
der ikke har bopæl inden for Fællesskabet.

Med hensyn til de vigtigste og samtidig mest kendte
af disse eksorbitante kompetenceregler fremhæves det
specielt i artikel 3, stk. 2, at de ikke kan gøres gældende. Denne — i sig selv ikke absolut nødvendige
— bestemmelse letter anvendelsen af bestemte forskrifter i konventionen (jf. navnlig artikel 59).

Hvilke regler om eksorbitant kompetence drejer det
sig nu i de enkelte lande nærmere om?
I Belgien

Andet stykke i artikel 2 bekræfter princippet om ligestilling i det tilfælde, hvor en udlænding har bopæl i
den stat, for hvis retter sagen er indbragt. Udlændingen er i så fald både som sagsøgt og sagsøger undergivet samme kompetenceregler som en indlænding,
nærmere betegnet som en indlænding, der har sin
bopæl i denne stat, hvis — som det er tilfældet i Italien — denne stats lovgivning med hensyn til retternes kompetence sondrer, alt efter om den sagsøgte
indlænding har bopæl i ind- eller udlandet.

Det følger heraf, at artikel 52 i den belgiske lov af
25. marts 1876 i denne sammenhæng ikke længere kan
anvendes på udlændinge med bopæl i Belgien (1).

Med hensyn til den positive side af ligestillingen, behandles dette nærmere i forbindelse med artikel 4,
stk. 2.

Artikel 3

Artikel 3 angår det tilfælde, at en person med bopæl i
en kontraherende stat sagsøges ved retten i en anden
kontraherende stat. Artiklen går ud fra grundsætningen om, at den sagsøgte kun kan unddrages domsmyndigheden i den stat, hvor han har bopæl, i de i

H Denne artikel foreskriver særlig, at udlændinge, der
har bopæl eller ophold i Belgien, kan sagsøges ved
kongerigets retter både af belgiere og af udlændinge.

Her er der tale om artiklerne 52, 52a og 53 i lov af
25. marts 1876 om værneting i forbindelse med søgsmål, der anlægges af belgiere (2) eller af udlændinge
ved belgiske retter imod udlændinge, samt artikel 15 i
Code civil, der svarer til artikel 15 i fransk Code civil.

I Tyskland

Principielt er parternes nationalitet uden indflydelse
på kompetencereglerne. I § 23 i ZPO bestemmes, at,
såfremt ingen anden tysk ret er kompetent vedrørende søgsmål om formueretlige krav mod en person, der
ikke har bopæl i landet, er den ret kompetent, i hvis
retskreds personens formue eller den af søgsmålet
omfattede genstand befinder sig.
De tyske retter har gentagne gange givet denne bestemmelse en meget rummelig fortolkning, hvoraf
nogle forfattere har sluttet, at § 23 i ZPO »viser et vist
slægtskab med artikel 14 i den franske Code civil« (3).

I Frankrig

1. Efter artikel 14 i Code civil kan en fransk sagsøger
anlægge sag mod enhver udlænding og enhver anden fransk borger ved franske retter, selv om der

(2) Rép. prat. dt. beige verbo »compétence«, pkt. 17518 ff
(jf. Code judiciaire artiklerne 635, 637 og 638).
(3) WESER, Revue critique de droit international privé,
1959, s. 636; Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozefirechts, XX 9. udgave, § 35 I 3.
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overhovedet ikke er forbindelse mellem sagens
genstand og fransk domsmyndighed.

2. Efter artikel 15 i Code civil kan en fransk borger
til enhver tid sagsøges af en fransk borger eller én
udlænding ved en fransk ret; han kan endog forlange dette.

Selv om der i artiklerne 14 og 15 kun er tale om
»indgåede forpligtelser«, er disse artikler i retspraksis
udover de egentlige kontraktsforhold blevet anvendt
på alle formueretlige og ikke-formueretlige søgsmål.
Den heraf følgende generelle gyldighed af artiklerne
14 og 15 begrænses kun i to tilfælde; for det første er
franske retter ikke kompetente i søgsmål vedrørende
tinglige rettigheder i fast ejendom, der er beliggende i
udlandet; for det andet omfatter deres kompetence
ikke tvister, der vedrører i udlandet gennemførte
fuldbyrdelsesforanstaltninger (1).

1 Italien

1. Artikel 2 i den italienske Codice di procedura
civile forbyder parterne at indgå kontraktslig
aftale om italienske retters inkompetence til fordel
for udenlandske retter eller voldgiftsretter, medmindre der er tale om en kontraktsretlig sag mellem udlændinge eller mellem en udlænding og en
italiener, som hverken har bopæl eller sædvanligt
opholdssted i Italien, og kompetenceaftalen er indgået skriftligt.

2. a) Efter artikel 4, nr. 1, i Codice di procedura
civile kan en udlænding sagsøges ved italienske
retter, såfremt han har sædvanligt ophold,
bopæl (også valgt værneting) i Italien, og ligeledes såfremt han har udpeget en stedfortræder, der har procesfuldmagt, eller såfremt han
har underkastet sig italiensk domsmyndighed,
for så vidt søgsmålet ikke vedrører en i udlandet beliggende fast ejendom.

b) Efter artikel 4, nr. 2, i den italienske Codice di
procedura civile kan en udlænding sagsøges
ved retterne i Den italienske Republik, såfremt
søgsmålet vedrører fast ejendom i Italien eller
en italiensk statsborgers krav på arv eller en
arv, der falder i Italien eller forpligtelser, der er
indgået i Italien eller skal opfyldes samme sted.

(!) BATIFFOL, op. cit., pkt. 684 ff.
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3. Efter de italienske retters fortolkning af artikel 4
kan italienske statsborgere altid sagsøges ved en
italiensk ret ( 2 ).

1 Luxembourg
Artiklerne 14 og 15 i den luxembourgske borgerlige
lovbog svarer til de samme artikler i den franske
Code civil.
De fortolkes i luxembourgsk retspraksis på samme
måde som i fransk retspraksis.

I Nederlandene
Artikel 126, stk. 3, i den nederlandske civilproceslov
bestemmer, at søgsmål om personlige forhold eller
løsøre kan anlægges mod en person uden kendt
bopæl eller opholdssted i kongeriget ved sagsøgerens
hjemting, uanset om sagsøgeren er nederlænder eller
udlænding (3).
Efter artikel 127 kan en udlænding, selv om han ikke
opholder sig i Nederlandene, sagsøges ved en nederlandsk ret med påstand om opfyldelse af forpligtelser,
som har han indgået over for en nederlænder i
Nederlandene eller i udlandet.

Artikel 4

Denne artikel omhandler enhver sag, hvor sagsøgte
ikke har bopæl i en kontraherende stat. I et sådant
tilfælde er statens interne lovgivning stadig gældende.

Denne bestemmelse er berettiget af to grunde:

For det første forhindrer den med henblik på dommenes frie bevægelighed, at en dom, som er afsagt i
henhold til nationale kompetenceregler, nægtes anerkendelse og fuldbyrdelse. Manglede en sådan bestemmelse, kunne skyldneren unddrage sig fuldbyrdelse i
sin formue ved blot at overføre den fra domsstaten til
en anden af Fællesskabets medlemsstater.

For det andet kan denne artikel få betydning i
tilfælde af litispendens. Verserer f.eks. en retssag mellem en fransk borger og en sagsøgt med bopæl i

(2) MORELLI, Diritto processuale civile internazionale,
s. 108 til 112.
(3) WESER, Revue critique de droit international privé,
1959, s. 632.
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Amerika på samme tid ved en fransk ret og i henhold
til § 23 i ZPO ved en tysk ret, skal den ene ret af
hensyn til en forsvarlig retspleje erklære sig inkompetent til fordel for den anden. Litispendensen får størst
betydning, når begge retter er kompetente i medfør af
konventionen. Uden en bestemmelse som artikel 4
ville konventionen ikke indeholde en forskrift, hvori
både de tyske og franske retters kompetence udtrykkeligt anerkendes i et sådant tilfælde.

Den eneste undtagelse fra anvendelsen af de nationale
kompetenceregler findes på enekompetencens område
(artikel 16) (*). Bestemmelser, i medfør af hvilke en
stats retter har enekompetence, kan nemlig anvendes
uden hensyn til sagsøgtes bopæl.

Man kunne dog spørge, hvorfor udvalget egentlig
ikke principielt har udvidet de eksorbitante kompetencereglers uanvendelighed til særligt at omfatte alle
statsborgere i de kontraherende stater uden hensyn til
bopælen.

Med andre ord: Hvorfor kan f.eks en fransk sagsøger fortsat påberåbe sig artikel 14 i den franske Code
civil for at sagsøge en udlænding eller endog en statsborger i en anden EØF-medlemsstat ved en fransk
ret, når sagsøgte har bopæl uden for Fællesskabet?

Udvalget var af en opfattelse, at det ville være at gå
for vidt, hvis anvendelsen af de eksorbitante kompetenceregler udelukkedes, også over for personer —
herunder statsborgere i de kontraherende stater —,
som har bopæl uden for EØF. Således kunne f.eks. en
belgier med bopæl uden for Fællesskabet besidde formue i Nederlandene. Den nederlandske ret er ikke
kompetent i dette tilfælde, da formueværdier, der befinder sig i en kontraherende stat, ikke i konventionen afføder kompetence. Udelukkelse af artikel 14 i
den franske Code civil ville medføre, at den franske
sagsøger var tvunget til at indstævne den belgiske
sagsøgte for en ret uden for EØF, skønt dommen
alligevel ikke kunne fuldbyrdes i Nederlandene, hvis
der ikke foreligger en fuldbyrdelsesoverenskomst
mellem dette land og det tredjeland, hvor dommen
afsiges.

Denne løsning findes for øvrigt også i den fransk-belgiske og den belgisk-nederlandske konvention samt i

(*) Som undtagelse kan man ligeledes anse artikel 8,
stk. 3, hvori der fastsættes kompetencen over for en
forsikringsgiver, som uden at have bopæl inden for
Fællesskabet har en filial eller et agentur dér.
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Benelux-traktaten, selv om alle tre bygger på nationalitetsprincippet (2).

I artikel 4, stk. 2, fastlægges ligestillingens positive
side, som i princippet allerede indeholdes i artikel 2,
stk. 2. For at undgå enhver form for retsusikkerhed
har man anset en udtrykkelig bestemmelse for
påkrævet (3). Herefter kan enhver, der har bopæl på
en kontraherende stats område, i lighed med landets
egne statsborgere påberåbe sig de dér gældende kompetenceregler.

Denne grundsætning indeholdtes allerede udtrykkeligt i den fransk-belgiske konvention af 8. juli 1899
(artikel 1, stk. 2).

Ligestillingens positive side er blevet set i sammenhæng med etableringsretten (EØF-traktatens artikel 52 ff). Etableringsretten indebærer — således som
det også fremgår af den almindelige plan af 18. december 1961 (4) for ophævelse af begrænsninger i
etableringsfriheden — at fysiske og juridiske personer, der har etableret sig i en medlemsstat, nyder
samme retsbekyttelse som landets egne borgere.

Bestemmelserne kan ligeledes motiveres med økonomiske overvejelser. Så længe eksorbitante kompetencer stadig kan gøres gældende over for udlændinge
med bopæl uden for EØF, må omvendt personer, der
har bopæl på den pågældende stats område, og som
således deltager i den økonomiske virksomhed i
Fællesskabet, kunne påberåbe sig disse bestemmelser
i lighed med indlændinge.

Det kunne forekomme mærkeligt, at »kompetenceprivilegierne« i konventionen i sammenligning med lovgivningen i de enkelte kontraherende stater kan
udstrækkes i et sådant omfang, at fordelen ved ligestilling i enhver af de kontraherende stater skal ydes
enhver person med bopæl dér uanset nationalitet.

(2) Den fransk-belgiske konvention fortolkes således, at
en franskmand ikke kan gøre artikel 14 i Code civil
gældende for at sagsøge en belgier i Frankrig med
bopæl i Belgien, men derimod i tilfælde af, at belgieren har bopæl i udlandet. BATTIFOL, Traité élémetttaire de droit international privé, pkt. 714.
3
( ) Efter den franske retspraksis på grundlag af den
dansk-franske traktat af 9. februar 1842 kan eri
dansker ikke gøre artikel 14 i Code civil gældende.
(4) De Europceiske Fællesskabers Tidende af 15. januar
1962, s. 36 ff.
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Her skal for det første bemærkes, at denne fordel
allerede indrømmes udlændinge i Belgien, i Forbundsrepublikken Tyskland, i Italien og i Nederlandene, hvor de kompetenceregler, der betragtes som
eksorbitante, kan gøres gældende både af udlændinge
og indlændinge. Med artikel 4, stk. 2, tilpasses altså
kun den franske og luxembourgske opfattelse, hvorefter artikel 14 i Code civil er et privilegium for egne
statsborgere, til lovgivningen i de fire andre stater.

Desuden er ordningen i konventionen for så vidt helt
normal, som den af de allerede nævnte grunde tillægger bopælen afgørende betydning ved fastlæggelsen
af kompetencen. M a n må i denne sammenhæng ikke
overse, at kompetenceprivilegierne ikke mere kun
gøres gældende mod personer med bopæl inden for
Fællesskabet, men nok mod statsborgere i EØF-landene, der har bopæl uden for de Seks' område.

Afdeling
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Nederlandene. Er Nederlandene desuden i givet fald
forpligtet til at tilpasse sin nationale lovgivning ved at
indføre en sådan værnetingsregel?

Ved at beslutte sig for de »specielle« kompetenceregler, dvs. ved at fastlægge det gældende værneting
direkte og uden henvisning til de nationale kompetenceregler i den stat, på hvis område den pågældende ret har sæde, har udvalget villet besvare disse
spørgsmål således, at sagsøgeren til enhver tid kan
anlægge sag mod sagsøgte ved en af de i konventionen fastsatte retter, uden at den pågældende stats interne lovgivning skal tages i betragtning. Ved en
sådan ordning ønskede udvalget tillige at lette konventionens gennemførelse. Når staterne ratificerer
konventionen, er de ikke tvunget til at træffe andre
foranstaltninger f o r eventuelt at tilpasse deres egen
lovgivning til kriterierne i artiklerne 5 og 6. Konventionen bestemmer direkte og umiddelbart, hvilken ret
der er kompetent.

2

Specielle kompetenceregler

Artikel S og 6

Artiklerne 5 og 6 opregner en række tilfælde, hvor en
person, der har bopæl på en kontraherende stats
område, kan sagsøges i en anden kontraherende stat.
De i denne artikel fastsatte kompetencer supplerer de
i artikel 2 nævnte. I en retssag, hvor disse artikler
hjemler en speciel kompetence, kan sagsøgeren efter
sit frie valg lægge sag an ved denne ret eller ved de
kompetente retter i den stat, hvor sagsøgte har
bopæl.

Her forelå bl.a. problemet, om sagsøgte altid kan sagsøges ved en af de i disse artikler nævnte retter, eller
om dette kun kan lade sig gøre, når denne rets kompetence også er fastlagt i statens egen lovgivning.

Med andre ord: i henhold til den første mulighed
ville kompetancereglen fremgå direkte af konventionen, medens der efter den anden mulighed måtte
foreligge to forudsætninger for kompetencen, nemlig
i henhold til konventionen og i henhold til den nationale lovgivning om den territoriale kompetence. Da
f.eks. opfyldelsesstedets værneting ikke kendes i
nederlandsk ret, opstår spørgsmålet, om en sagsøger
alligevel kan indstævne modparten for en sådan ret i

For vedtagelsen af »specielle« kompetenceregler var
det en yderligere grund, at der er en snæver forbindelse mellem en retstvist og den ret, der er kompetent
til at afgøre den. Således kan — for at tage eksemplet
forum delicti commissi — en person, der har bopæl i
en anden kontraherende stat end Nederlandene, i
henhold til konventionen sagsøges ved retten i Haag,
hvis han har forårsaget en ulykke i Haag. Ulykken
medfører imidlertid ikke, at andre nederlandske retter
får kompetence med hensyn til et søgsmål mod sagsøgte. På dette punkt er der altså mellem artikel 2 og
artiklerne 5 og 6 en betydelig forskel, der forklares
ved, at det i artikel 2's tilfælde er bopælen, der tjener
som tilknytningsmoment.

1. Værneting ved sager om kontraktsforhold
(artikel 5, nr. 1), herunder arbejdsaftaler

En undersøgelse af de nationale lovgivninger viser, at
værnetinget ved sager om kontraktsforhold er reguleret meget forskelligartet i de enkelte lovgivninger; i
nogle af de seks stater kendes dette værneting ikke
(Nederlandene, Luxembourg); i de øvrige kendes det,
men i ret forskelligartet form: i Belgien (x) gælder på
samme tid værnetinget på det sted, hvor forpligtelsen
er indgået, og værnetinget på det sted, hvor forpligtelsen er blevet opfyldt eller skal opfyldes; i Italien (2)
er kompetencen begrænset til indgåelses- og opfyldel-

i1) Art. 41 og 52 i lov af 25. marts 1876; art. 624 i Code
judiciaire.
(2) Art. 4 og 20 i Codice di procedura civile.
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sesstedet; i T y s k l a n d (1) anerkendes i reglen k u n
opfyldelsesstedet; i Frankrig (2) indsnævres endelig
definitionen af opfyldelsesstedet, for sa vidt det kendes dér, ved yderligere betingelser.

I nogle af aftalerne mellem EØF-stater er dette
værneting udtrykkeligt udelukket, i andre findes der
bestemmelser o m det — o m end i meget forskelligt
o m f a n g . D e n fransk-belgiske
konventions artikel 2,
stk. 1) bestemmer, at hvis sagsøgte hverken h a r
b o p æ l eller opholdssted i Frankrig eller Belgien, k a n
den belgiske eller f r a n s k e sagsøger anlægge sagen f o r
retten p å det sted, hvor forpligtelsen er indgået, blevet opfyldt eller skal opfyldes ( 3 ).

I den belgisk-nederlandske
konvention bestemmes det
i artikel 4, at sagsøgeren k a n anlægge sag o m opfyldelse af personlige retskrav vedrørende løsøre (civile
eller kommercielle) ved retten p å det sted, hvor forpligtelsen er indgået, er blevet opfyldt eller skal opfyldes.

I h e n h o l d til artikel 3, pkt. 5, i den tysk-belgiske kon-.
vention anerkendes kompetencen ved skyldforhold i
k o n t r a k t e r , s å f r e m t sagen er indbragt for retten i den
stat, i hvilken forpligtelsen er blevet opfyldt eller
skulle opfyldes.

Den fransk-italienske
konvention bestemmer i artikel 14, at en f r a n s k eller italiensk sagsøger i sager o m
k o n t r a k t s f o r h o l d , som i det land, hvor sagen er anlagt, anses som handelssager, k a n gå til retten i den af
de t o stater, h v o r k o n t r a k t e n er indgået, eller hvor
den skal opfyldes.

I den belgisk-italienske
konvention (art. 2, stk. 5) anerkendes i forbindelse med k o n t r a k t s f o r h o l d k o m p e tence f o r retterne i den stat, på hvis o m r å d e forpligtelsen er indgået eller er blevet o p f y l d t eller skulle
opfyldes.

Den italiensk-nederlandske,
den tysk-italienske
og
den tysk-nederlandske
konvention indeholder ingen
bestemmelser h e r o m .

Endelig optages den belgisk-nederlandske konventions artikel 4 i Benelux-traktaten;
den suppleres

(*) Paragraf 29 i Zivilprozefiordnung.
(2) Art. 59, stk. 3, og art. 420 i Code de procédure civile.
(3) Om de fortolkningsvanskeligheder, denne artikel har
givet anledning til, jfr. WESER, Traité franco-belge
du 8 juillet 1899, Etude critique, s. 63 ff. og Jurisclasseur du droit international, hazfte 591, pkt. 42 og 45.
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imidlertid med en p r o t o k o l , hvis artikel 1 u d e l u k k e r
artikel 4's anvendelighed i retssamkvemmet m e d
L u x e m b o u r g , s å f r e m t sagsøgte har b o p æ l eller
sædvanligt opholdssted i sin h j e m s t a t ( 4 ).
Artikel 5, stk. 1, repræsenterer et k o m p r o m i s mellem
de tilsvarende nationale løsninger.
Opfyldelsesstedets værneting er i lighed m e d den
tyske lovgivning begrænset til krav h i d r ø r e n d e f r a
k o n t r a k t s f o r h o l d . M a n k u n n e i og f o r sig have fastsat, at kompetencen skulle begrænses til rene h a n delssager, men det skulle tages i betragtning, at skyldf o r h o l d i k o n t r a k t får en stadig større betydning,
efterhånden som den europæiske integration skrider
frem. Ved en begrænsning til handelssager var der tillige opstået kvalifikationsproblemer.
Af de efterfølgende grunde har m a n ligeledes k u n
valgt f o r u m solutionis som værneting, dvs. værnetinget på det sted, hvor den forpligtelse, der giver anledning til søgsmålet, er blevet opfyldt eller skal opfyldes.
Udvalget ønskede at undgå, at antallet af værneting
forøgedes og således gav anledning til yderligere
kompetencekonflikter. Sagsøgeren h a r ved kontraktsforhold allerede valget mellem retterne i sagsøgtes
bopælsstat, i tilfælde af flere sagsøgte retten på det
sted, hvor en af de sagsøgte h a r b o p æ l , og endelig
retten på det sted, hvor forpligtelsen er opfyldt eller
skal opfyldes.
Hvis m a n havde besluttet sig for en lige så vidtgående
løsning som den i Benelux-traktaten indeholdte, der
desuden o m f a t t e r værnetinget p å det sted, hvor forpligtelsen er indgået, ville dette have m e d f ø r t en alt
for stor ændring f o r de stater, hvor dette værneting
ikke eller k u n i begrænset o m f a n g kendes.
Der blev ligeledes u d t r y k t ængstelse for, at anerkendelse af indgåelsesstedets værneting ville m e d f ø r e , at
m a n ad en omvej n å e d e f r e m til sagsøgers værneting.
Godtagelse af dette værneting ville endvidere have
rejst meget vanskelige kvalifikationsproblemer, navnlig i tilfælde, hvor k o n t r a k t e r indgås mellem personer, der ikke personligt var til stede ved k o n t r a k t e n s
indgåelse.
Opfyldelsesstedets værneting er af særlig betydning
ved sager o m inddrivelse af h o n o r a r e r : Kreditor h a r
valget mellem retterne i den stat, hvor skyldneren har
b o p æ l , og den ret i en anden stat, i hvis retskreds
ydelsen er erlagt, navnlig s å f r e m t betalingsforpligtel-

(4) Om grunde til denne begrænsning se forhandlingsprotokollen.
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sen efter den anvendelige lovgivning skal opfyldes på
det sted, hvor tjenesteydelsen er præsteret. Dette
værneting er også nyttigt, såfremt syns- og skønsforretninger eller vidneforklaringer er nødvendige. Den
særlige situation i Luxembourg berettiger, som det
også er tilfældet i Beneluxtraktaten, til optagelse af
en særbestemmelse i protokollen (artikel I).

Arbejdsaftaler

Det foreløbige udkast til konventionen indeholdt en
bestemmelse om, at udelukkende retterne i den kontraherende stat, hvor den pågældende virksomhed er
beliggende, eller hvor arbejdet skal udfores eller er
blevet udført, er kompetente i sager, der hidrører fra
arbejdsaftaler i videre forstand. Efter indgående drøftelser har udvalget afstået fra at give særlige bestemmelser i konventionen om kompetencen på dette
område. Følgende overvejelser var afgørende for
denne beslutning.

Inden for EØF-Kommissionen er arbejdet med standardisering af de arbejdsretlige forskrifter i medlemsstaterne allerede i gang. Det er ønskeligt, at tvistigheder i forbindelse med arbejdsaftaler så vidt muligt
afgøres ved retterne i den stat, hvis lovgivning ligger
til grund for aftalen. Udvalget anser det derfor ikke
for hensigtmæssigt, at der opstilles kompetenceregler,
som muligvis ikke er i overensstemmelse med de regler, der skal fastsætte den anvendelige lovgivning.

Ved udarbejdelsen af kompetencereglerne skulle
udvalget i øvrigt ikke alene have taget hensyn til de
forskellige former, under hvilke et arbejde kan udføres i udlandet, men også til de forskellige slags
arbejdstagere: Arbejdskraft, der er antaget i udlandet
til vedvarende arbejde i en bestemt virksomhed, lønmodtagere, som virksomheder anvender til midlertidigt arbejde i udlandet, handelsrepræsentanter, virksomhedernes ledende personale osv. Havde udvalget
ønsket at tage hensyn til sådanne sondringer, havde
det muligvis til gengæld igen hæmmet de af Kommissionen indledte undersøgelser.
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nen. Heraf følger, at kompetencen ved tvistigheder
mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ligger hos:
Retterne i den stat, hvor sagsøgte har bopæl (artikel
2), retten på det sted, hvor forpligtelsen er opfyldt
eller skal opfyldes, for så vidt dette sted er beliggende
i en anden stat end sagsøgtes bopælsstat (artikel 5,
nr. 1), og endelig den ret, hvis kompetence er aftalt
udtrykkeligt eller stiltiende (artiklerne 17 og 18). Med
hensyn til erstatningssager uden for kontrakt, for så
vidt disse har forbindelse med arbejdsforholdet
(Arbeitsgerichtsgesetz, paragraf 2, nr. 2 og 3), kunne
endvidere anvendes artikel 5, nr. 3, der tillægger retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået,
kompetence. Disse bestemmelser synes i første
omgang i højere grad at kunne tilgodese de pågældende interesser end en bestemmelse i lighed med den
gamle artikel 16, nr. 2, i udkastet, der ikke anerkendte nogen undtagelse, og som forbød enhver
kompetenceaftale.

Reglerne om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser kan på den anden side tjene til at beskytte
arbejdstagerne. Såfremt nemlig lovgivningen i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten var gældende for
arbejdsaftalen, kunne den dommer i denne stat, som
behandler begæringen om anerkendelse eller fuldbyrdelse af den udenlandske afgørelse, altid i artikel 27,
nr. 1, der indeholder et forbehold om ordre public i
anerkendelses- eller fuldbyrdelsesstaten, finde en
nægtelsesgrund, såfremt dommeren i domsstaten
havde overset eller tilsidesat væsentlige bestemmelser
i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstatens lovgivning.

N å r Kommissionens arbejde er afsluttet, kan den
foreliggende konvention altid senere ændres, ved at
der vedtages en tillægsprotokol, eller der udarbejdes
en særlig aftale, hvori hele problematikken omkring
arbejdsaftalen kunne reguleres, og som i henhold til
konventionens artikel 57 ville gå forud for denne.

2. Sager om underholdspligt (artikel 5, nr. 2)

Sager om underholdspligt henhører under konventionens anvendelsesområde.

Hertil kommer, at de fleste af Fællesskabets medlemsstater endnu indrømmer partsautonOmien et vidt
spillerum på dette område. En regel om enekompetence i den form, som'den oprindelig havde i artikel
16, ville have medført, at en aftale vedrørende kompetencen ville have været udelukket.

Konventionen er i en vis forstand en udvidelse af
Haagerkonventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn (1), ved også at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser til fordel for

For arbejdsaftalers vedkommende gælder således
også for fremtiden de almindelige regler i konventio-

(*) Fra 1. 9. 1966 i kraft mellem Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien og Nederlandene.
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andre bidragsberettigede end børn, samt af New
York-konventionen af 20. juni 1956 om inddrivelse af
underholdsbidrag i udlandet (1).
Udvalget har ud fra samme overvejelser, som forfatterne til Haager-konventionen (2) fremførte, besluttet,
sig for sagsøgers værneting. En konvention, som
ikke er baseret på den bidragsberettigedes værneting,
ville være af ringere praktisk betydning, idet den
bidragsberettigede ville være tvunget til at gøre sit
krav gældende ved den ret, der er kompetent for sagsøgte.

Var et andet værneting end den bidragsberettigedes
foreskrevet i konventionen, ville dénne simpelthen
kun komme til anvendelse, såfremt en sagsøgt, der
ikke har fået medhold, senere skifter opholdssted,
eller såfremt han ejer formue i et andet land end det,
hvor afgørelsen er truffet imod ham.

Endvidere er retten på det sted, hvor den bidragsberettigede har bopæl, bedst i stand til at fastslå, om
han har behov for underhold, og til at fastlægge underholdsbidragets størrelse.

For imidlertid at tilpasse konventionen til Haagerkonventionen, foreskrives i artikel 5, nr. 2, desuden
værnetinget ved retten på det sted, hvor den bidragsberettigede har sit sædvanlige opholdssted. Dette
yderligere tilknytningsmoment er berettiget i sager om
underholdspligt, for hermed får f.eks. en hustru, der
er blevet forladt af sin mand, mulighed for at sagsøge
sin mand om underholdsbidrag, ikke alene ved retten
på det sted, hvor hun har sin retlige bopæl, men også
ved retten på det sted, hvor hun har sit sædvanlige
opholdssted.

Konventionen er endvidere et supplement til New
York-konventionen af 20. juni 1956 om inddrivelse af
underholdsbidrag i udlandet. New York-konventionen foreskriver nemlig kun, at et formidlende organ
fremsender de allerede til fordel for en bidragsberettiget trufne afgørelser til et modtagende organ, der for
sit vedkommende enten indleder en fuldbyrdelsesprocedure eller anlægger en ny sag.

Ved forenklingen af fuldbyrdelsesformaliteterne i den
foreliggende konvention lettes gennemførelsen af
New York-konventionen.

i 1 ) Fra 1. 9. 1966 i kraft mellem Belgien, Tyskland,
Frankrig, Italien og Nederlandene.
(2) Haager konferencen om international privatret, dokumenter til ottende samling, s. 315.
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Udvalget har i denne forbindelse på ingen måde tabt
af syne, at der ved inddrivelse af underholdsbidrag
kan opstå et præjudicielt spørgsmål (f.eks. om paternitet). Det var imidlertid af den opfattelse, at dette
problem ikke berører bestemmelserne om retternes
kompetence, og at de vanskeligheder, det medfører,
skal behandles i kapitlet om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser.
Der blev bragt det spørgsmål på bane, om man for at
undgå indbyrdes modstridende afgørelser ikke burde
have foreskrevet, at den ret, der har fastsat et underholdsbidrags størrelse, også alene bør være kompetent til at ændre dette beløb. Udvalget har ment det
rigtigt at tage afstand fra en sådan løsning. Ellers ville
parter, der overhovedet ikke længere havde tilknytning til den oprindelige ret, være tvunget til at
anlægge sag ved en eventuelt fjerntliggende ret. Desuden må den anden dommers afgørelse, hvormed den
første dommers afgørelse skal ændres, støttes på nye
faktiske omstændigheder; det kan derfor ikke
hævdes, at man har med to indbyrdes modstridende
afgørelser at gøre (3).

Værneting ved erstatningssager uden for kontrakt — (Forum delicti commissi, art. 5, nr. 3
og 4)
Dette værneting findes i medlemsstaternes nationale
lovgivninger, med undtagelse af Luxembourg og
Nederlandene, hvor det kun findes i forbindelse med
skibskollisioner og færdselsulykker.
Følgende bestemmelser kommer til anvendelse: i Belgien artiklerne 41 og 52, nr. 3, i loven af 1876 (4), i
Tyskland paragraf 32 i Zivilprozefiordnung, i Frankrig artikel 59, stk. 12, i Code de procedure civile og
artikel 21 i décret af 22. december 1958, i Italien artikel 20 i Codice di procedure civile.

I de bilaterale konventioner er dette værneting foreskrevet i følgende bestemmelser: Artikel 4 i den belgisk-nederlandske konvention og artikel 4 i Beneluxtraktaten, der vedrører alle forpligtelser i forbindelse
med løsøre, både »ex lege« og »ex contractu« samt
»ex delicto« (5), artikel 2 b i den belgisk-italienske
konvention, artikel 3, stk. 1, nr. 6, i den tysk-belgiske
konvention, artikel 15 i den fransk-italienske konven-

(3) Ud fra samme opfattelse, jf. Haagerkonferencen om
international privatret, dokumenter til niende samling.
Rapport om udkastet til konvention om anerkendelse
og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn, s. 321.
(4) Artikel 626 i Code judiciaire.
(5) Forhandlingsdeltagernes rapport, s. 17.
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cion, artikel 2, nr. 4, i den tysk-italienske konvention
og artikel 4, stk. 1, litra e), i den tysk-nederlandske
1
konvention.

Den omstændighed, at dette værneting er foreskrevet
i de fleste nationale retsordener og optaget i flertallet
af de bilaterale konventioner, var ligesom færdselsulykkernes hyppighed en grund til også at optage det
i denne konvention.

I artikel 5, nr. 3, bruges vendingen: »på det sted,
hvor skadetilføjelsen er foregået«. Udvalget anså det
ikke for påkrævet, at det udtrykkeligt fastlægges, om
der hermed menes det sted, hvor den skadegørende
handling er begået, eller det sted, hvor skaden er indtruffet. Det anser det for mere fordelagtigt at holde
fast ved den affattelse, der findes i flere nationale lovgivninger (Tyskland, Frankrig).

Artikel 5, nr. 4, bestemmer, at sagen kan anlægges
ved den ret, hvor straffesagen er anlagt, såfremt denne
ret i henhold til den nationale lovgivning kan
påkende borgerlige krav. Borgerlige sager kan derfor
uafhængigt af sagsøgtes bopæl altid anlægges ved den
i straffesagen kompetente ret, også såfremt denne ret
har sæde på et sted (f.eks. pågribelsesstedet), der ikke
er identisk med det sted, hvor den skadegørende
handling er begået.

Kompetence i forbindelse med sager vedrørende
driften af en filial, et agentur eller en lignende
virksomhed (artikel 5, nr. S)

Dette værneting er allerede foreskrevet i flere af de
mellem enkelte kontraherende stater indgåede konventioner: italiensk-belgiske konvention (artikel 2,
nr. 3), tysk-belgiske konvention (artikel 2, stk. 1,
nr. 4), fransk-belgiske konvention (artikel 3, stk. 2),
fransk-italienske konvention (artikel 13), italiensknederlandske konvention (artikel 2, nr. 3), belgisknederlandske konvention (artikd 5, stk. 3), Beneluxtraktaten (artikel 5, stk. 4), tysk-nederlandske
konvention (artikel 4, stk. 1, litra d)), tysk-italienske
konvention (artikel 2, nr. 3).

Bestemmelsen gælder kun for en sagsøgt med bopæl i
en kontraherende stat {artikel 5), dvs. for selskaber,
der har hovedsæde i en kontraherende stat, og som
driver en filial, et agentur eller en lignende virksomhed på en anden kontraherende stats område. For
selskaber, der har hovedsæde uden for Fællesskabet,
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men som driver en filial osv. i en kontraherende stat,
kommer artikel 4 til anvendelse. Dette gælder endog
— med forbehold af bestemmelserne i artikel 8 om
forsikringssager — for sager i forbindelse med disse
filialers drift.

Sager mod flere sagsøgte (artikel 6, nr. 1)

I disse tilfælde er, retten i den retskreds, hvor en af de
sagsøgte har bopæl, kompetent, Denne kompetence er
fastlagt i belgisk (1), i fransk (2), i italiensk (8), i
luxembourgsk (4) og i nederlandsk (5) lovgivning. I
den tyske lovgivning mangler en tilsvarende almindelig bestemmelse. Såfremt en sag skal anlægges i Tyskland mod flere personer, og der ikke findes et fælles
værneting, kan den højere retsinstans under bestemte
forudsætninger træffe bestemmelser , om, hvilken ret
det skal være kompetent (paragraf 36, nr. 3, i Zivilprozefiordnung).

Den her fastlagte kompetence indeholdes endvidere i
følgende konventioner: italiensk-nederlandske konvention (artikel 2, nr. 1), italiensk-belgiske konvention (artikel 2, nr. 1) fransk-italienske konvention
(artikel 11, stk. 2), tysk-italienske konvention (artikel
2, nr. 1). I sidstnævnte konvention gøres dette værneting dog afhængigt af, om der foreligger et ægte
(»nødvendigt«) procesfællesskab.

Det fremgår af konventionens tekst, at sagsøgeren,
når der er flere sagsøgte med bopæl i forskellige kontraherende stater, efter eget valg kan anlægge sag
mod disse ved retten i den retskreds, hvor blot én af
dem har bopæl.

Anvendelsen af denne forskrift forudsætter, at der er
forbindeise mellem kravene mod de enkelte sagsøgte,
således som det f.eks. er tilfældet med solidariske
skyldnere (6). Deraf følger, at sagen ikke kun må
anlægges med henblik på at unddrage en af de sagsøgte domsmyndigheden i hans bopælsstat (7).

(') Artiklerne 39, 52 og 100, i lov af 25. 3. 1876 og
artikel 624 i Code judiciaire.
(2) Artikel 59, stk. 4, i fransk Code de procédure civile.
(s) Artikel 33 i italiensk Codice di procedure civile.
(4) Artikel 59, stk. 2, i luxembourgsk Code de procédure
civile.
(5) Artikel 126, nr. 7, i nederlandsk Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering.

(•) MOREL, Traité élémentaire de procédure civile —
pkt. 264.
(7) Cass. franfaise 1924 — DP 1925, bd. 13.
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Værnetinget ved retten i den retskreds, hvor en af de
sagsøgte har bopæl, blev af udvalget taget i betragtning, fordi det ved at vælge dette værneting kan undgås, at der i enkelte kontraherende stater træffes indbyrdes uforenelige afgørelser.

Sager om opfyldelse
eller ved intervention
ger

af en garantiforpligtelse
og sager om modfordrin-

a) Sager om opfyldelse af en garantiforpligtelse (Artikel 6, nr. 2)
Sager om opfyldelse af en garantiforpligtelse, som
sagsøgte i en retssag anlægger mod tredjemand medhenblik på selv at blive holdt skadesløs for følgerne
af denne retssag, kendes i belgisk (*), fransk (2), italiensk (3), luxembourgsk (4) og nederlandsk (5) lovgivning.
I tysk procesret findes de tilsvarende bestemmelser i
paragraf 72, 73 og 74 (litisdenunciation) og paragraf
68 (biinterventionens virkning) i Zivilprozessordnung.
En part, der i tilfælde af et for ham ugunstigt udfald
af retssagen mener at kunne gøre krav gældende mod
tredjemand om opfyldelse af en garantiforpligtelse
eller skadesløsholdelse, kan inddrage denne tredjemand i sagen ved procesunderretning (paragraf 72
Zivilprozessordnung-procesunderretning-lititsdenunciation).
Det dokument, hvormed der gives procesunderretning, skal forkyndes for den pågældende tredjemand
og i genpart meddeles modparten (paragraf 73 Zivilprozessordnung). Der træffes ingen afgørelse for så
vidt angår denne tredjemand, men den mellem parterne afsagte dom har for så vidt virkning over for
denne tredjemand, som dommen ikke kan bestrides
under en senere sag, som sagsøgte måtte anlægge
mod tredjemand (paragraf 68 Zivilprozessordnung). I
henhold til den tyske civilproceslov kræves der en
særlig retssag, for at der kan træffes afgørelse om
sagsøgtes regreskrav over for tredjemanden.
Forskrifter vedrørende sager om opfyldelse af en
garantiforpligtelse indeholdes i følgende bilaterale
konventioner: tysk-belgiske (artikel 3, nr. 10), fransk-

(*) Artiklerne 50 og 52 i lov af 25. 3. 1876 — Code de
procédure civile, artikel 181.
(2) Code de procédure civile, artikel 59, stk. 10, og
artiklerne 181-185.
(3) Codice di procedure civile, artiklerne 32 og 36.
(4) Code de procédure civile, artikel 59, stk. 8, og artiklerne 181-185.
. (5) Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering art. 126,
nr. 14.
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belgiske (artikel 4, stk. 2), belgisk-nederlandske (artikel 6, stk. 2), italiensk-nederlandske (artikel 2, stk. 4),
belgisk-italienske (ardkel 2, stk. 10), tysk-nederlandske (artikel 4, stk. 1, litra c) ), Benelux-traktaten
(artikel 6, stk. 3).
Værnetinget for sager om opfyldelse af en garantiforpligtelse har efter udvalgets opfattelse en ret stor
betydning inden for international handel; dette fremgår af følgende eksempel: En tysk eksportør har
leveret varer til Belgien, og den belgiske importør har
videresolgt disse varer. Køberen anlægger erstatningssag ved retten på sit bopælssted, f.eks. Bruxelles. Den
belgiske importør kan gøre et regreskrav gældende
over for den tyske eksportør og anlægger derfor sag
om opfyldelse af en garantiforpligtelse mod eksportøren ved den i hovedsagen kompetente ret i Bruxelles.
Dette værneting er hjemlet i konventionen, selv om
den, som garantiforpligtelsen påhviler, har bopæl i
Tyskland. Det er påkrævet af hensyn til en forsvarlig
retspleje.
I henhold til artikel 17 i konventionen er den ret, der
påkender hovedsagen, ikke kompetent for så vidt angår sagen om opfyldelse af garantiforpligtelsen,
såfremt der mellem den berettigede og den forpligtede er aftalt et andet værneting, og denne aftale også
gælder anlæggelse af sag om opfyldelse af garantiforpligtelsen.
Endvidere er den ret, der påkender hovedsagen, heller
ikke kompetent for så vidt angår sagen om opfyldelse
af garantiforpligtelsen, såfremt det er åbenbart, at
hovedsagen kun er anlagt med henblik på at sagsøge
den, af hvem garantiforpligtelsen kræves opfyldt,
uden for dennes bopælsstat (6).
I protokollens artikel V er der taget hensyn til den
særlige tyske retssituation.
I henhold hertil kan den særlige kompetence i artikel
6, nr. 2, med hensyn til sager om opfyldelse af en
garantiforpligtelse ikke gøres gældende i Forbundsrepublikken Tyskland; dog kan enhver person med
bopæl i en anden kontraherende stat i medfør af
paragrafferne 72 til 74 i Zivilprozessordnung inddrages i sagen ved en tysk ret.
Domme, der i en anden kontraherende sag er afsagt
mod den, der er forpligtet til at præstere garantiydelsen, anerkendes og fuldbyrdes i Tyskland.
Omvendt har domme, der er afsagt i Tyskland i henhold til paragrafferne 72 til 74, samme virkninger i de
øvrige kontraherende stater som i Tyskland.
F.eks. kan den, der er forpligtet til at udrede en
garantiydelse, og som har bopæl i Frankrig, inddrages i sagen ved den tyske ret, der påkender hovedsa(6) Jf. artikel 181 i den belgiske, franske og luxembourgske civilproceslov og art. 74 i den nederlandske.
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gen. Den i Tyskland afsagte dom gælder efter tysk
lovgivning umiddelbart kun sagens parter, men har
virkning over for den, der er forpligtet til at præstere garantiydelsen. Gør den, over for hvem garantiforpligtelsen består, sit regreskrav over for den garantiforpligtede gældende ved den. kompetente franske
ret, kan han påberåbe sig anerkendelse af den tyske
dom, hvis materielle rigtighed ikke længere kan
anfægtes.

Det siger sig selv, at ifølge de principper, der er
opstillet med hensyn til fuldbyrdelse, har domme, der
er afsagt i sager om opfyldelse af garantiforpligtelser,
ikke anden virkning i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten end i domsstaten.

Denne løsning, som allerede indeholdes i den tyskbelgiske konvention (artikel 3, nr. 10), og i den tysknederlandske konvention (artikel 4, stk. 1, litra i) ),
udstrækkes således med almindelig gyldighed til at
gælde i retssamkvemmet mellem Forbundsrepublikken Tyskland og de øvrige EØF-medlemsstater.

b) Intervention
Selv om begrebet opfyldelse af en garantiforpligtelse
allerede indeholdes i begrebet intervention, forekommer det hensigtsmæssigt at nævne begge begreber.
Med hensyn til definitionen af intervention kan der
henvises til artiklerne 15 og 16 i den belgiske Code.
judiciaire, som har følgende ordlyd:
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vention (artikel 2, stk. 1, nr. 10) (accessoriske proceskrav), fransk-belgiske konvention (artikel 4, stk. 2)
(modfordringer), belgisk-nederlandske konvention
(artikel 6) (modfordringer, intervention, mellemafgørelser), fransk-italienske konvention (artikel 18)
(modregning, mellemafgørelser eller accessoriske proceskrav, modkrav), italiensk-nederlandske konvention (artikel 2, stk. 4) (accessoriske proceskrav, modfordringer), tysk-italienske konvention (artikel 2,
nr. 5) (modfordringer), Benelux-traktaten (artikel 6)
(modfordringer, intervention og mellemafgørelser),
tysk-nederlandske konvention (artikel 4, stk. 1,
litra i) (modfordringer og sager om garantiydelser).

Som det udtrykkeligt fastlægges, findes der kun et
værneting for modfordringer, når der foreligger konneksitet. Da ikke alle kontraherende stater kender begrebet konneksitet, henvises der i konventionen analogt med det belgiske forslag til en retsplejelov til, at
modkravet skal udspringe af den mellem parterne
indgåede aftale eller det forhold, som hovedfordringen støttes på.

Afdeling

3-5

Forsikringssager, afbetalingskøb, enekompetence,
almindelige bemærkninger
I hver af de seks kontraherende stater er reglerne om
den stedlige kompetence principielt ikke undergivet
præceptive regler: det står derfor parterne frit for at
aftale, at en anden ret skal være kompetent.

»Intervention er en fremgangsmåde, hvormed
tredjemand inddrages i sagen.
Den tjener enten til beskyttelse af intervenientens
interesser, en af sagens parters interesser, eller den
har til formål, at der afsiges dom eller tilkendes et
krav på garantiydelse (artikel 15).'
Intervention er frivillig, når tredjemand indtræder
i sagen for at varetage sine interesser. Den er
tvungen, når tredjemand inddrages i en verserende sag af en eller flere af sagens parter« (artikel 16).

c) Sager om modfordringer (artikel 6, nr. 3)
Næsten alle konventioner vedrørende fuldbyrdelse indeholder bestemmelser om værneting for sager om
modfordringer: tysk-belgiske konvention (artikel 3,
stk. 1, nr. 10) (modfordringer), italiensk-belgiske kon-

Der gælder dog undtagelser fra dette princip: bestemte kompetenceregler er præceptive eller en bestanddel af ordre public, enten af processuelle hensyn, der tilsiger en begrænsning af retternes kompetence eller kumulation af bestemte sager ved samme
ret, eller af sociale årsager til beskyttelse af visse persongrupper (sikrede, afbetalingskøbere osv.).

Efter at der var opnået enighed om disse principper,
og efter at det tilstræbte resultat var fastlagt, måtte
der fastsættes bestemmelser om spørgsmålet i konventionén. Hvis man havde ladet det problem, som
disse kompetenceregler giver anledning til, stå åbent,
ville der have været fare for, at anerkendelse og fuldbyrdelse i tilfælde af denne art ville være blevet
nægtet på grund af ordre public, og af dommenes frie
bevægelighed ville være blevet vanskeliggjort; derudover ville efterprøvelsen af, om retten i domsstaten
havde været hompetent, af denne omvej være blevet
genindført helt generelt.
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Udvalget havde forskellige løsningsmuligheder.

Den første løsning, der har været anvendt i flere bilaterale konventioner, giver retten i anerkendelses- og
fuldbyrdelsesstaten mulighed for at nægte at anerkende, at retten i domsstaten har været kompetent,
»såfremt det følger af loven i den stat, på hvis
område afgørelsen gøres gældende, at retterne i
denne stat er enekompetente til at pådømme den sag,
der har givet anledning til afgørelsen«. (*)

Mod dette system kan der ikke alene anføres de
ovenfor nævnte betænkeligheder, det ville også belaste konventionen med en usikkerhedsfaktor, der ikke
kan forenes med grundtanken i konventionen. Systemet løser ikke vanskelighederne, de udskydes kun til
anerkendelses- og fuldbyrdelsesstadiet.

Udvalget måtte ligeledes overveje at anvende en generalklausul som den, der findes i den belgisk-nederlandske konvention eller i Benelux-traktaten (artikel 5, stk. 1), hvc>ri der henvises til de kontraherende
staters nationale lovgivning (2). En sådan klausul vil
imidlertid medføre fortolkningsvanskeligheder, fordi
retten i domsstaten i tilfælde af, at dens kompetence
bestrides, må anvende den nationale lovgivning i den
stat, der gør krav på enekompetence.

Hertil kommer, at en sådan løsning vel kan tænkes
anvendt i en konvention mellem tre stater, men at der
er langt større betænkeligheder ved at anvende den i
en overenskomst mellem seks stater, hvor det ikke
altid er muligt på forhånd at afgøre, i hvilken stat
eller hvilke stater der vil blive stillet krav om anerkendelse eller fuldbyrdelse.

En tredje løsning ville være at udarbejde en liste over
de tilfælde, hvor bestemte retter skulle være enekompetente på en måde, der er bindende for de kontraherende stater. En sådan liste ville imødekomme parternes behov for at kunne overskue retstilstanden, og

i 1 ) Den tysk-belgiske konvention (artikel 3, stk. 2); den
italiensk-nederlandske konvention (artikel 2 i.f.); den
italiensk-belgiske konvention (artikel 2 i.f.).
(2) Artikel 5, stk. 1, i den belgisk-nederlandske konvention har følgende ordlyd: »Såfremt der til fuldbyrdelse
af et dokument er valgt et domicil, der medfører
værneting i en af de to stater, er retten på det sted,
hvor der er valgt domicil, enekompetent til at afgøre
tvister i forbindelse med dette dokument, for så vidt
ikke andet er bestemt eller måtte blive bestemt, i en
af de to staters lovgivning eller i internationale konventionen.«.
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den ville ligeiedes give dommeren mulighed for at
træffe sin afgørelse på grundlag af en bestemt fælles
regel; endelig ville man herved undgå enhver usikkerhedsfaktor og skabe ligevægt i kontraktsforholdene.

1 konventionen anvendes et differentieret system.
F.eks. er socialpolitiske betragtninger afgørende i
afdeling 3 og 4 (forsikringssager og afbetalingshandeler), idet man særlig har villet forebygge misbrug i
forbindelse med de såkaldte adhæsionskontrakter,

I afdeling 5 (artikel 16) opstilles der en liste over
tilfælde, hvor retterne i en kontraherende stat er enekompetente; begrundelsen herfor er, at processuelle
hensyn tilsiger, at disse sager samles for retterne i én
enkelt stat.

Disse to kategorier behandles forskelligt i konventionen. Den første kategori indtager en mellemstilling
mellem almindelige og rent eksklusive kompetenceregler.

Dette fremgår af følgende:

1. For så vidt angår de i afdeling 3 og 4 omhandlede
sagsområder henhører sagen ikke under en enkelt
rets kompetence. Såfremt sagsøgeren hører til en
af de grupper, der beskyttes, dvs. såfremt det drejer sig om en forsikringstager, en køber eller en
låntager, har han et — omend begrænset — valg
mellem retterne i forskellige kontraherende stater.
Hvor der derimod i afdeling 5 er tale om en enekompetence, kan parterne i intet tilfælde vælge
mellem retterne i flere kontraherende stater.

2. Parterne kan i visse tilfælde indgå aftaler, hvorved
bestemmelserne i afdeling 3 og 4 (artikel 12, 15 og
18) fraviges. Derimod kan bestemmelserne i afdeling 5 hverken fraviges ved aftale om retternes
kompetence (artikel 17, stk. 2), eller stiltiende ved
at sagsøgte giver møde (artikel 18).

Bestemmelserne i afdeling 3 og 4 gælder kun,
såfremt sagsøgte har bopæl på en kontraherende
stats område, medens afdeling 5 gælder uden hensyn til bopæl. Derimod gælder det både for bestemmelserne i afdeling 3, 4 og 5, at tilsidesættelsen af reglerne kan anføres som begrundelse for at
nægte anerkendelse eller fuldbyrdelse, (artikel 28
og 34).
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Afdeling 3
Kompetence i forsikringssager
I forsikringssager findes der eksklusive kompetenceregler i Frankrig (artikel 3 i lov af 13. 7. 1930 om forsikringsaftaler), i Belgien (lov af 20. maj 1920, der
blev indsat som artikel 43 a i loven om retternes kompetence af 25. marts 1876), i Forbundsrepublikken
Tyskland (par. 48 i VVG (lov om forsikringsaftaler))
og i Italien (artikel 1903, nr. 2, i Codice civile; artikel
124 i den sammenfattende lov om udøvelse af privat
forsikringsvirksomhed). Den luxembourgske lov af
16. maj 1891 om forsikringsaftaler indeholder ingen
kompetenceregler. Årsagen hertil er storhertugdømmets ringe geografiske udstrækning, der kun omfatter
to retskredse. Dog findes der i lov af 16. maj 1891 om
kontrol med forsikringsforhold en regel om retternes
kompetence for så vidt angår udenlandske forsikringsselskaber. Ifølge denne lov skal en forsikringsgiver, som har sin bopæl i udlandet, og som driver
forsikringsvirksomhed i storhertugdømmet, udnævne
en generalbefuldmægtiget med bopæl i Luxembourg
til at repræsentere sig inden- og udenretsligt. Denne
befuldmægtigede skal vælge et domicil i den retskreds, hvor han ikke har bopæl. Bopælen eller det
valgte domicil medfører, at den befuldmægtigede i
retssager i forbindelse med forsikringsaftalen har
værneting i disse retskredse. I Nederlandene findes
der ingen særlige bestemmelser om retternes kompetence i forsikringssager. Udenlandske livsforsikringsselskaber er ifølge den nederlandske lov af 22. december 1922 undergivet bestemmelser, der svarer til reglerne i den luxembourgske lov af 16. maj 1891. Også
i Forbundsrepublikken Tyskland gælder der lignende
regler.
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c) ved retten i den kreds, hvor den person, som
har formidlet afslutningen af forsikringsaftalen, har bopæl, såfremt den lovgivning, der
gælder for vedkommende ret, indeholder bestemmelser om en sådan kompetence (artikel
8),

d) 1. i sager om ansvarforsikring kan forsikringsgiveren desuden sagsøges:
1) ved retten på det sted, hvor den skadevoldende handling er indtruffet (artikel
9 og 10),
2) — ved adcication — ved den ret, der behandler skadelidtes sag mod den
sikrede, såfremt denne ret ifølge intern
lov kan træffe afgørelse om en sådan
begæring (artikel 10);
2. i sager om forsikring af fast ejendom kan
forsikringsgiveren også sagsøges ved retten
på det sted, hvor den skadevoldende handling er indtruffet. Det samme gælder, når
fast ejendom og løsøre er omfattet af
samme forsikringsaftale samt af samme
skadestilfælde (artikel 9).
Såfremt det derimod er forsikringsgiveren, der er sagsøger, kan han kun anlægge sag ved en ret i den stat,
på hvis område sagsøgte har bopæl, uanset om han er
forsikringstager, sikret eller begunstiget.
Værnetingsaftaler, hvori disse regler fraviges, er i
princippet ugyldige, såfremt de er indgået, inden tvisten er opstået (artikel 12).

Artikel 7
Afdeling 3 er uarbejdet i samarbejde med Europaudvalget for forsikringsvirksomhed (CEA).
Bestemmelserne i denne afdeling kan sammenfattes
således: i forsikringssager kan en forsikringsgiver, der
har bopæl på en kontraherende stats område, sagsøges ved følgende retter:
— enten ved retterne i den stat, hvor han har bopæl
(artikel 8) eller under bestemte forudsætninger
ved retten på det sted, hvor forsikringsgiveren har
en filial (artikel 7 og 8),
— eller:
a) ved retten på det sted, hvor forsikringstageren
har bopæl (artikel 8),
b) i tilfælde, hvor flere forsikringsgivere er sagsøgt, ved retterne i en kontraherende stat,
hvor en af de sagsøgte har bopæl (artikel 8),

I artikel 7 præciseres det, at bestemmelserne i afsnit
II, afdeling 3, selvstændigt og udtømmende fastsætter
kompetencen i forsikringssager.
Der gøres dog undtagelse ved hjælp af henvisningerne
til artikel 4 og artikel 5, nr. 5, der vedrører tilfælde,
hvor sagsøgte har bopæl uden for Fællesskabets
område, eller hvor sagen vedrører driften af en filial,
et agentur eller en lignende virksomhed.
Det følger af den første af disse undtagelser, at
kompetence, herunder også den kompetence, der
betegnes som eksorbitant, afgøres af den ret, sagen er
indbragt for, efter den lovgivning, der gælder for
denne ret, såfremt den sagsøgte forsikringsgiver eller
forsikringstager har bopæl uden for Fællesskabet. I
modsætning til konventionens almindelige regler anses imidlertid en forsikringsgiver, som har bopæl
uden for Fællesskabet, og som har en filial eller et
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agentur i en kontraherende stat, for at have bopæl på
denne stats område i sager vedrørende driften af den
pågældende filial eller det pågældende agentur.
Denne undtagelse, der findes i artikel 8, stk. 3, er indført i betragtning af, at udenlandske forsikringsselskaber kun kan oprette filialer eller agenturer i andre
stater mod garantistillelse, ,og at de med henblik på
disse garantier praktisk talt kan anses som ligestillede
med indenlandske selskaber. Undtagelsen gælder dog
kun for filialer og agenturer, dvs. såfremt det udenlandske selskab er repræsenteret ved en person, der
har beføjelse til at forpligte det over for tredjemand.

Den anden undtagelse vedrører ligeledes filialer,
agenturer og liggende virksomheder, der dog, som
det fremgår af henvisningen til artikel 5, nr. 5, henhører under et selskab med hjemsted på en kontraherende stats område. Det følger af henvisningen, at et
sådant selskab kan sagsøges ved retten på det sted,
hvor filialen, agenturet eller virksomheden befinder
sig, såfremt sagen vedrører driften af disse.

Artikel 8

Artikel 8 indeholder en helt generel bestemmelse om
kompetencen i forsikringssager, der anlægges mod
forsikringsgiveren.

For det første tillægges kompetencen retterne i den
kontraherende stat, hvor forsikringsgiveren har
bopæl. I denne bestemmelse fastlægges udelukkende
den generelle kompetence, nemlig at »retterne i den
stat, på hvis område forsikringsgiveren har bopæl«,
er kompetente. 1 den pågældende stat bestemmes
dernæst, hvilken ret der ifølge intern lovgivning har
den stedlige kompetence. Såfremt forsikringsgiveren
derimod sagsøges uden for den stat, på hvis område
han har bopæl, må sagen anlægges for en bestemt ret
i henhold til det system, der er fastsat i artikel 5.

For det andet kan forsikringsgiveren sagsøges i en anden stat end den, hvor han har bopæl, ved den ret, i
hvis retskreds forsikringstageren har bopæl. Ved forsikringstager forstås den part, der har kontraheret
med forsikringsselskabet. Såfremt den sikrede eller
den begunstigede er en anden end forsikringstageren,
lades disses bopæl ude af betragtning. Som bemærket
af Europa-udvalget for Forsikringsvirksomhed (CEA)
har forsikringsgiveren som den, der erlægger
tjenesteydelsen, den anden kontraherende part, dvs.
forsikringstageren som forretningsmæssig modpart.
Det er denne person, forsikringsgiveren har forretningsforbindelse med, og det er i overensstemmelse
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med ret og billighed, at han kan sagsøges ved retten
i den retskreds, hvor denne forretningsforbindelse
har bopæl. Derimod ville det være at gå for vidt,
såfremt man ville forpligte ham til at lade sig sagsøge
ved den sikredes eller den begunstigedes værneting,
idet han ikke nødvendigvis kender disse personers
nøjagtige bopæl på det tidspunkt, tvisten opstår.

Det er forsikringstagerens bopæl på det tidspunkt,
sagen anlægges, der er afgørende.

For det tredje kan sagen i tilfælde, hvor flere forsikringsgivere i en og samme sag er sagsøgt, anlægges
ved retten i den kontraherende stat, hvor en af de
sagsøgte har bopæl. Denne regel er den samme som i
artikel 6, nr. 1, der ikke finder anvendelse her, idet
afdelingen om forsikringssager er af autonom karakter.

Desuden kan forsikringsgiveren sagsøges i en anden
kontraherende stat end den, hvor han har bopæl,
nemlig ved retten i den kreds, hvor den person, som
har formidlet afslutningen af forsikringsaftalen, har
bopæl. T o betingelser skal dog være opfyldt. For det
første skal denne formidlers bopæl være anført i forsikringspolicen eller forsikringsbegæringen, og for det
andet skal den lovgivning, der gælder for vedkommende ret, indeholde bestemmelser om en sådan
kompetence. Sådanne regler findes hverken i Belgien
eller i Frankrig, men derimod i Tyskland (x) og i Italien (artikel 1903 i Codice civile). I tysk forsikringspraksis er det sædvanligt at optage en forsikringsbegæring. Da forsikringsselskaberne i almindelighed
anvender et hulkortsystem, er agenturets beliggenhed
i forsikringspolicen ofte kun angivet med et tal, der
henviser til forsikringsbegæringen. Ved forsikringsbegæring forstås i konventionen den endelige begæring, der efterfølges af kontraktafslutningen.

Endelig forstås der ved ordene «den person, som har
formidlet afslutningen af forsikringsaftalen«, både
den agent, ved hvis hjælp aftalen er kommet i stand
direkte mellem selskabet og forsikringstageren, og
den agent, der selv har afsluttet forsikringsaftalen
som repræsentant for selskabet. O m rækkevidden af

(!) § 48 i »VVG« (den tyske lov om forsikringsaftaler)
»1. Såfremt en forsikringsagent har formidlet eller afsluttet forsikringsaftalen, kan sager, der udspringer af
forsikringsforholdet, anlægges mod forsikringsgiveren
ved retten på det sted, hvor agenten på tidspunktet for
formidlingen eller aftalens afslutning havde sit forretningssted eller i mangel af et sådant sin bopæl. —
2. Kompetencen i medfør af stk. 1 kan ikke ændres ved
aftale«.
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artikel 8, stk. 3, henvises til bemærkningerne til artikel 7.

Artikel

9

Ved hjælp af artikel 9 skabes der mulighed for at sagsøge forsikringsgiveren i en anden stat end den, hvor
han har bopæl, nemlig ved retten på det sted, hvor
den skadevoldende handling er indtruffet, dog med
forbehold navnlig af artikel 12, stk. 3. Denne kompetenceregel gælder kun i sager Om ansvarsforsikring og
forsikring af fast ejendom. Reglen gælder dog også
forsikring af løsøre, såfremt forsikringsaftalen både
omfatter fast ejendom og løsøre i forbindelse dermed.
Dette gælder også i tilfælde af, at forsikringen af
løsøret er sket ved en tillægsaftale til ejendomsforsikringen.

Artikel

10

I artikel 10 findes der ligeledes visse specielle kompetenceregler for sager om ansvarsforsikring. Denne bestemmelse har særlig betydning i sager om trafikulykker.
Såfremt skadelidte anlægger sag mod den sikrede,
kan denne ifølge artikel 10, stk. 1, adcitere forsikringsgiveren, såfremt den ret, sagen er indbragt for,
ifølge den lovgivning, der gælder for denne, kan
træffe afgørelse i en sådan sag. Dette er ikke helt
tilfældet i Forbundsrepublikken Tyskland (1).
Der opstod det spørgsmål, om der også skulle være
mulighed for at behandle sagerne samlet, såfremt
både den sikrede og forsikringsgiveren har bopæl i
samme stat, og sagen er indbragt for retten i en anden stat. Som eksempel kan tages en færdselsulykke,
der er sket i Frankrig, men forvoldt af en tysker, som
har bopæl i Tyskland og er forsikret i et tysk selskab.
Adcitation kendes i fransk ret, men spørgsmålet er,
om den skal være tilladt i dette tilfælde, hvor forsikringsaftalen er indgået mellem en tysk forsikringstager og en tysk forsikringsgiver. Skal denne sag om en
tysk aftale, der er undergivet tysk ret, ikke snarere
behandles for en tysk domstol? Det kontraktmæssige
forhold mellem forsikringsgiveren og forsikringstageren ville således blive behandlet uafhængigt af ansvarsforsikringssagen.
Uden at ville underkende spørgsmålets betydning, har
udvalget dog ikke ment, at der burde fastsættes kompetenceregler, som ikke er i overensstemmelse med de
interne lovgivninger, og som kunne bringe de gæl(x) Jf. protokollens artikel V.
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dende systemer som følge af indførelsen af det grønne
forsikringskort i fare (2).
Udvalget har besluttet sig for en kompromisløsning,
hvorved rækkevidden af artikel 10, stk. 1, begrænses
ved, at der i artikel 12, nr. 3, optages en bestemmelse
om, at forsikringstageren og forsikringsgiveren,
såfremt de ved aftalens indgåelse har bopæl i samme
kontraherende stat, kan aftale, at domstolene i denne
stat skal være kompetente. Det er dog en betingelse,
at en sådan aftale er tilladt efter lovgivningen i den
pågældende stat.
Ifølge artikel 10, stk. 2, kan forsikringsgiveren i sager
om ansvarsforsikring også sagsøges direkte (3) af skadelidte uden for den stat, hvor han har bopæl; forsikringsgiveren kan sagsøges ved enhver ret, der i henhold til artikel 7-9 har kompetence til at træffe afgørelse i en sag, som er anlagt af forsikriflgstageren
mod forsikringsgiveren.
Selv om der i artikel 8, stk. 1, findes en regel om, at
forsikringsgiveren kan sagsøges ved retten på det
sted, hvor forsikringstageren har bopæl, findes der ingen tilsvarende bestemmelse om, at retten på det sted,
hvor skadelidte har bopæl, skulle være kompetent.
Ordene »såfremt der er hjemmel for et direkte sagsanlæg« er brugt i den udtrykkelige hensigt at medtage de kollisionsnormer, der gælder for den ret,
sagen er indbragt for (4).
Ifølge artikel 10, stk. 3, kan forsikringsgiveren inddrage forsikringstageren eller den sikrede i den sag,
som skadelidte har anlagt mod ham. Processuelle
hensyn gør det nødvendigt, at kravene kan rejses for
samme ret, således at der ikke af forskellige domstole
afsiges indbyrdes modstridende domme.
På denne måde beskyttes forsikringsgiveren ligeledes
mod svig (5).
(2) Ansvarsforsikring for motorkøretøjer er obligatorisk i
alle Fællesskabets medlemsstater med undtagelse af
Italien:
Belgien, lov af 1. juli 195$.
Tyskland, lov af 7. november 1939.
Frankrig, lov af 27. februar 1958, anordning af 7. januar 1959.
Luxembourg, lov af 10. juni 1932, gennemførelsesbekendtgørelser af 28. oktober 1932 og 24. december
1932.
Nederlandene, lov af 30. maj 1963, bekendtgørelse af
23. juni 1964.
(3) Der er hjemmel for direkte sagsanlæg i belgisk, fransk
og luxembourgsk ret.
I tysk og nederlandsk ret er direkte sagsanlæg kun
muligt i sager om pbligatorisk ansvarsforsikring af
motorkøretøjer.
(4) Det afgøres efter disse regler, om det er lovgivningen
på det sted, hvor denne handling er indtruffet, eller
den lov, der gælder for forsikringsaftalen, eller lex fori,
der finder anvendelse.
(5) J. WAUTIER — L'assurance automobile
Bruxelles 1947.

obligatoire —
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Artikel 11
Artikel 11 vedrører forsikringsgiverens sagsanlæg
mod forsikringstageren, den sikrede eller den begunstigede.
Kun retterne i den stat, på hvis område sagsøgte har
bopæl på det tidspunkt, sagen anlægges, er kompetente.
Også her er der kun tale om den internationale kompetence; retternes stedlige kompetence i den enkelte
kontraherende stat afgøres efter denne stats interne
lovgivning.
Artikel 11 gælder ikke, såfremt sagsøgte har bopæl
uden for en kontraherende stat, dvs. uden for Fællesskabets område. I dette tilfælde finder artikel 4 anvendelse.
Stk. 2 svarer til bestemmelserne i artikel 6, nr. 3.

Artikel 12
Artikel 12 omhandler værnetingsaftaler. Aftaler, der
indgås, før tvisten er opstået, er ugyldige, såfremt de
strider mod konventionens kompetenceregler.
Formålet med artikel 12 er at forbyde parterne at
begrænse den valgfrihed, der ifølge konventionen
tillægges forsikringstageren, og at forbyde forsikringsgiveren at fravige artikel 11.
Der findes dog flere undtagelser. Efter tvistens
opståen, dvs. »så snart parterne er blevet uenige om
et bestemt punkt, og en retssag er umiddelbart eller
næft forestående« (1), genvinder parterne deres fulde
handlefrihed.
Det er ligeledes tilladt, inden tvisten er opstået, at
indgå værnetingsaftaler til fordel for forsikringstageren, den sikrede eller den begunstigede, hvorved de
får ret til at anlægge sag ved andre retter end dem,
der er nævnt i de foregående artikler.
Endelig findes der i artikel 12, nr. 3, en bestemmelse
om, at bestemte værnetingsaftaler er tilladte, men
kun på meget snævre betingelser, som i enkeltheder
fremgår af bestemmelsen selv, og som er omhandlet i
bemærkningerne til artikel 10.

(x) BRAAS, Précis de procédure civile, bind I, nr. 795.
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Afd e1in g 4

Kompetence ved visse former for kreditkøb og
afbetalingslån

Denne afdeling vedrører køb af løsøregenstande, hvor
købesummen skal betales i flere rater og salg af
sådanne genstande i direkte tilknytning til en finansieringsaftale (afbetalingskøb). Reglerne i denne afdeling svarer til reglerne om afbetalingskøb i nogle kontraherende staters interne lovgivning. Også konventionens regler har til formål at beskytte bestemte persongrupper. I artikel 13 understreges afdelingens
selvstændige karakter. Ligesom i artikel 7 bestemmes
det, at reglerne gælder med forbehold af artikel 4 og
artikel 5, nr. 5.

Kompetencereglerne findes i artikel 14.

Sælgeren eller långiveren kan af køberen eller låntageren sagsøges, enten ved retterne i den stat, hvor
sagsøgte har bopæl, eller ved retterne i den stat, hvor
disse sagsøgere selv har bopæl.

Sælgeren eller långiveren kan i princippet kun
anlægge sag ved retten på det sted, hvor køberen eller
låntageren har bopæl på det tidspunkt, sagen anlægges.

Stk. 3 om modfordringer svarer til artikel 6, nr. 3.

I artikel IS om værnetingsaftaler findes der i nr. 3 en
bestemmelse, der indholdsmæssigt svarer til artikel
12, nr. 3, men som er medtaget af andre årsager. Det
er vanskeligt at fastsætte kompetenceregler for sager,
der anlægges af sælgeren eller långiveren i de tilfælde,
hvor køberen eller låntageren efter aftalens indgåelse
tager bopæl i udlandet. For at beskytte disse personer
må det bestemmes, at de kun kan sagsøges ved retterne i den stat, hvor de har deres nye bopæl. I
tilfælde af, at køberen og sælgeren eller låntageren og
långiveren ved aftalens indgåelse havde bopæl eller i
det mindste sædvanligt opholdssted i samme stat, har
udvalget dog af billighedsgrunde tilladt, at parterne
kan aftale, at retterne i denne stat skal være kompetente til at afgøre alle retstvister i forbindelse med
aftalen, medmindre en sådan aftale ikke er tilladt
efter lovgivningen i den pågældende stat.

Som følge af anvendelsen af udtrykket sædvanligt
opholdssted er det tilladt at indgå værnetingsaftaler,
selv i tilfælde hvor køberen eller låntageren har beva-
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ret sin bopæl i en anden kontraherende stat end den,
hvor han opholder sig. Heraf følger f.eks., at sælgeren eller långiveren ikke behøver at sagsøge køberen
eller låntageren ved retterne i deres bopælsstat,
såfremt denne sagsøgte stadig, på det tidspunkt sagen
anlægges, opholder sig på den stats område, hvor
kontrakten er indgået.

Afdeling

5

Enekompetence

Artikel 16
I denne artikel opstilles der et katalog over de regler
om enekompetence, som gælder i forholdet mellem
de seks stater. I princippet er retterne kun enekompetente på de områder, der er nævnt i artikel 16,
såfremt hovedspørgsmålet i sagen vedrører et af
områderne.
Kompetencereglerne i artikel 16 kan hverken fraviges
ved en værnetingsaftale, hvorved kompetencen tillægges retterne i en anden kontraherende stat, og dette
kan heller ikke ske stiltiende (artikel 17 og 18).
Såfremt der for retten i en kontraherende stat er indbragt en sag, som retten i >en anden kontraherende
stat er enekompetent til at afgøre, skal den
førstnævnte ret på embeds vegne erklære sig inkompetent (artikel 19). Er disse regler ikke overholdt,
[nægtes] anerkendelse og fuldbyrdelse (artikel 28 og
34).
Ifølge disse bestemmelser lægges der vægt på sagens
genstand, og de gælder uafhængigt af parternes
bopæl og nationalitet. Begrundelsen for at opstille
regler om enekompetence fører ligeledes til at give
reglerne en så generel rækkevidde, at de også gælder
for sagsøgte med bopæl uden for Fællesskabet. F.eks.
kan en sag mellem en belgier og en person, der, f.eks.
har bopæl i Argentina, vedrørende en fast ejendom,
der er beliggende i Tyskland, ikke behandles ved en
belgisk ret på grundlag af artikel 53 i loven af 1876
eller artikel 637 i forslaget til retsplejelov, hvori det
bestemmes, at sager mod udlændige anlægges ved
sagsøgerens værneting. I dette tilfælde er de tyske retter enekompetente.

Fast ejendom
Ifølge artikel 16, nr. 1, er retterne i den kontraherende stat, hvor den faste ejendom er beliggende, enei
kompetente i sager om tinglige rettigheder over fast
ejendom og om leje eller forpagtning af fast ejendom.
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Også under udarbejdelsen af Rom-traktaten anerkendtes disse spørgsmåls betydning, hvilket fremgår
af artikel 54, stk. 3, litra e), hvorefter Rådet og Kommissionen gør »det muligt for statsborgerne i en medlemsstat at erhverve og udnytte fast ejendom, der ligger i en anden medlemsstat, for så vidt dette ikke strider mod principperne i artikel 39, stk. 2« (artikel 39,
stk. 2, vedrører landbrugspolitikken).

De problemer, som udvalget her så sig stillet overfor,
vedrører i øvrigt ikke anerkendelse og fuldbyrdelse af
retsafgørelser, da disse spørgsmål er omhandlet i de
konventioner, der er indgået mellem de kontraherende stater, og som vedrører alle borgerlige sager,
herunder handelssager, uden at sager om fast ejendom er undtaget. Det drejer sig på dette sted snarere
om at fastsætte kompetenceregler.

I alle EF-staters interne lovgivninger findes der kompetenceregler på dette område ( J ). Disse regler er generelt optaget i de bilaterale konventioner, uanset om
konventionerne indeholder direkte (2) eller indirekte
(3) kompetenceregler.

Bestemmelserne i denne konvention adskiller sig dog
fra bestemmelserne i de bilaterale konventioner ved
at der udelukkende fastsættes kompetenceregler. På
dette punkt svarer konventionen til den tysk-franske
traktat om Saar-spørgsmålet, hvor det i artikel 49 bestemmes, at »retterne i det land, hvor den faste ejendom er beliggende, er enekompetente med hensyn til
alle sager, der vedrører besiddelse, ejendomsret til
eller tinglige rettigheder over en fast ejendom«.

Ligesom i Saar-traktaten opstilles der i denne konvention også kun regler om enekompetence i internationale forhold; de i de enkelte kontraherende stater
gældende interne kompetenceregler berøres derfor
ikke.
Med andre ord indeholder konventionen et forbud
mod, at retterne i en kontraherende stat erklærer sig

i 1 ) Belgien: artikel 8 i lov af 25. 3. 1976, som ændret ved
Arrété Royal af 3. 1. 1935; Artikel 52 i loven af 1876
— Forbundsrepublikken Tyskland: i ZivilprozelSordnung — Frankrig: Artikel 59, stk. 5, i Code de Procédure Civile — Italien: Artikel 4 og 21 i Codice di
Procedure Civile — Luxembourg: Artikel 59, stk. 3
og 4, i den Luxembourgske Code de Procedure Civile
— Nederlandene: Artikel 126, nr. 8, i den nederlandske
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(2) Den nederlandsk-belgiske konvention (artikel 10).
(3) Den tysk-belgiske (artikel 10), den fransk-italienske
(artikel 16), den italiensk-nederlandske (artikel 2,
stk. 6), den tysk-italienske (artikel 2, stk. 7), den belgisk-italiensk (artikel 2, stk. 8) og den tysk-nederlandske konvention (artikel 4, nr. 1, litra f)).
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for kompetente i sager om fast ejendom, der er beliggende i en anden kontraherende stat; derimod forbydes det ikke, at det i den stat, hvor ejendommen ligger, er en anden ret end den, i hvis retskreds den faste
ejendom er beliggende, der behandler sagen, såfremt
denne ret er kompetent ifølge statens interne lov.

Udvalget har af flere grunde valgt en eksklusiv kompetenceregel på dette område. I Forbundsrepublikken
Tyskland og i Italien er den ret, i hvis retskreds den
faste ejendom er beliggende, enekompetent; denne
kompetence anses som en bestanddel af ordre public.
Såfremt konventionen ikke indeholdt bestemmelser
om enekompetence, kunne der opstå den situation, at
domme, der afsiges i andre stater af retter, hvis kompetence følger af andre af konventionens bestemmelser (værneting ved sagsøgtes bopæl, aftalt værneting),
hverken ville kunne anerkendes eller fuldbyrdes i
Tyskland eller i Italien.

Dette resultat ville stride mod princippet om »dommenes frie bevægelighed«.

Udvalget var snarere af den opfattelse, at de gældende kompetenceregler i Forbundsrepublikken
Tyskland og i Italien burde udvides til internationale
forhold, idet en sådan udvidelse efter udvalgets
mening er begrundet i processuelle hensyn. I sager af
denne art er det ofte nødvendigt at foretage kontrol
og undersøgelser samt at indhente sagkyndige udtalelser på stedet. Desuden gælder i disse tilfælde ikke
sjældent sædvaner, som i almindelighed kun er kendt
af retten på det sted, hvor den faste ejendom er beliggende, eller i det mindste af retterne i den pågældende stat. Endelig tages der med det i konventionen
fastsatte system hensyn til, at det er nødvendigt at
foretage tilførsler til tingbøger eller registre, som
føres på det sted, hvor den faste ejendom er beliggende.

Den af udvalget foreslåede affattelse gælder ikke
alene for sager om tinglige rettigheder over fast ejendom, men også for sager om leje eller forpagtning af
fast ejendom. Herved forstås ikke alene leje af beboelsesrum eller forretningslokaler, men også erhvervslejemål og leje eller forpagtning af landejendomme. Ved beslutningen om at tillægge retterne i
beliggenhedsstaten kompetencen i sager om leje eller
forpagtning af fast ejendom, er udvalget gået ud fra,
at disse retter også skal behandle sager mellem lejere
og udlejere og mellem forpagtere og bortforpagtere
om gyldigheden af eller fortolkningen af leje- og forpagtningsaftaler, om reparation af skader forvoldt af
lejeren eller forpagteren og om fraflytning af ejen-
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dommen osv. Efter udvalgets opfattelse gælder denne
regel dog ikke sager, der udelukkende drejer sig om
betaling af leje eller forpagtningsafgift, da disse sager
kan anses som uafhængige af den udlejede eller bortforpagtede faste ejendom.

Begrundelsen for denne løsning er, at leje- og forpagtnings-forhold i almindelighed er undergivet særlige lovbestemmelser, og det må derfor foretrækkes at
disse ofte meget komplicerede bestemmelser kun skal
anvendes af retterne i det land, hvor de er gældende.
Desuden findes der i flere stater eksklusive kompetenceregler for disse sager, der oftest er henlagt til særlige domstole.

Selskaber

Ifølge artikel 16, nr. 2, er retterne i den stat, hvor et
selskab eller en juridisk person har sit hjemsted, enekompetente i sager vedrørende disse, såfremt hovedspørgsmålet i sagen angår selskabets eller den juridiske persons gyldighed, ugyldighed eller opløsning,
eller beslutninger truffet af disses organer.

Af hensyn til retssikkerheden må det undgås, at der
afsiges modstridende afgørelser om selskabers beståen eller om gyldigheden af beslutninger truffet af
deres organer.

Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at sagen føres
ved retterne i den stat, på hvis område selskabet har
sit hjemsted. Det er ligeledes i denne stat formaliteterne i forbindelse med offentligheden omkring selskabets forhold skal opfyldes. Denne løsning fører
også i de fleste tilfælde til, at retssætningen »actor
sequitur forum rei« anvendes. Disse værneting kendes
særlig i tysk ret og i luxembourgsk ret for så vidt angår foreninger, der ikke arbejder med gevinst for øje.

Offentlige registre

Ifølge artikel 16, nr. 3, er retterne i den kontraherende stat, på hvis område registrene føres, enekompetente i sager om gyldigheden og virkningerne af
indførelse i offentlige registre.
Denne bestemmelse kræver ingen nærmere forklaring. Den er i overensstemmelse med de regler, der
findes i de fleste kontraherende staters interne ret. Bestemmelsen vedrører overvejende indførelse i de tingbøger eller lignende, i handelsregistre osv.
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Patenter

Fuldbyrdelse

Artikel 16, nr. 4, omhandler sager om registrering
eller gyldighed af patenter, varemærker, mønstre og
modeller samt andre lignende rettigheder, der medfører deponering eller registrering.

Ifølge artikel 16, nr. 5, er retterne i den kontraherende stat, hvor fuldbyrdelsesstedet er beliggende,
enekompetente i sager om fuldbyrdelse af retsafgørelser.

Inden for Fællesskabet er der udarbejdet et udkast til
konvention om den europæiske patentret. Dette
udkast indeholder bestemmelser om retternes kompetence i forbindelse med det europæiske patent, men
det vedrører ikke nationale patenter, der således falder ind under anvendelsesområdet for den foreliggende konvention.

Da meddelelse af patenter henhører under den nationale suverænitet, fastsættes der i artikel 16, nr. 4, i
denne konvention en regel om enekompetence i sager
om registrering eller gyldighed af patenter.

For så vidt angår andre sager herunder også søgsmål
om krænkelse af et patent, gælder konventionens
almindelige bestemmelser.

af retsafgørelser

Hvad forstås der ved »sager om fuldbyrdelse af retsafgørelser«?
Herved forstås sager, der opstår i tilknytning til »anvendelse af tvangsmidler, udlæg i eller udsættelse af
besiddelsen af løsøre eller fast ejendom med henblik
på den faktiske gennemførelse af retsafgørelser eller
dokumenter« (x).
Retten på fuldbyrdelsesstedet er enekompetent til at
behandle tvister i forbindelse hermed.
Tilsvarende bestemmelser findes i flere medlemsstaters nationale lovgivning (2).

Afdeling 6
Ordene ». . . er ansøgt om deponering eller registrering« er medtaget af hensyn til de nationale lovgivninger, der som den tyske gør registrering af et patent
afhængig af udfaldet af en undersøgelse. Heraf følger
f.eks., at de tyske domstole er enekompetente,
såfremt der under undersøgelsen af en til den kompetente myndighed indsendt patentansøgning, opstår
tvist om rettighederne vedrørende meddelelse af
patentet.

Aftaler om kompetence

Denne afdeling består af artikel 17 om egentlige
værnetingsaftaler og af artikel 18 om stiltiende
værnetingsaftaler.

Artikel

Ordene »ifølge bestemmelserne i en international
konvention anses for at være foretaget« vedrører
Madrid-arrangementet af 14. april 1891 om international registrering af varemærker, revideret i Bruxelles den 14. december 1900, i Washington den 2. juni
1911, i Haag den 6. november 1925 og i London den
2. juni 1934. Der tænkes ligeledes på Haager-arrangementet af 6. november 1925 om international deponering af mønstre og industrielle modeller, som revideret i London den 2. juni 1934. Ifølge disse traktater
har en gennem oprindelsesstatens myndigheder foretaget deponering i Det internationale Bureau i Bern
samme virkning i de øvrige kontraherende stater, som
om deponeringen af de pågældende varemærker,
mønstre og modeller var foretaget i hver enkelt af
disse stater. I tilfælde af, at der på begæring af tyske
myndigheder er foretaget en deponering i Det internationale Bureau, er f.eks. de franske domstole enekompetente i sager vedrørende spørgsmålet om,
hvorvidt varemærket skal anses som deponeret i
Frankrig.

17

Der findes bestemmelser om kompetence på grundlag
af værnetingsaftaler i alle de konventioner, som
Fællesskabets medlemsstater hidtil har indgået, uanset om konventionerne indeholder direkte eller indirekte kompetenceregler; den fransk-belgiske konvention (artikel 3); den belgisk-nederlandske konvention
(artikel 5); benelux-traktaten (artikel 5); den fransk-

(*) BRAAS, Précis de procédure civile, bind I, nr. 808.
(2) Jf. LEREBOURS-PIGEONNIERE, Droit international
privé, 7. udg., s. 9; LOUSSOUARN, nr. 411: »foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse, der skal
ske i Frankrig (arrest, udlejerens arrest i lejerens
løsøre, arrest i debitors formuegoder i tredjemands
besiddelse, anmodning om fuldbyrdelsespåtegning for
en udenlandsk dom) samt fuldbyrdelsesforanstaltningerne, udlæg i fast ejendom, udlæg i løsøre, justifikationssag . . . kan kun henhøre under de franske domstoles kompetence«.
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italienske konvention (artikel 12); den tysk-italienske
konvention (artikel 2, nr. 2); den italiensk-Nederlandske konvention (artikel 2, nr. 2); den italienskbelgiske konvention (artikel 2, stk. 1, nr. 2); den tyskbelgiske konvention (artikel 3, nr. 2); den tysk-nederlandske konvention (artikel 4, stk. 1, litra b)).

Der findes ligeledes bestemmelser herom i internationale konventioner, nemlig Haager-konventionen af
15. april 1958 om værnetingsaftaler ved køb af international karakter af egentlige løsøregenstande og
Haager-konventionen af 25. november 1965 om
værnetingsaftaler (1).

Det er næppe nødvendigt at fremhæve betydningen af
denne kompetence, navnlig i forretningsforhold.

Selv om udvalget hurtigt nåede til enighed om principielt at optage regler om værnetingsaftaler i konventionen, beskæftigede det sig længe og indgående med
udarbejdelsen af artikel 17.

Ligesom forfatterne til den tysk-belgiske konvention,
fra hvis ledsagende rapport den citeres, »har udvalget
i første række bestræbt sig på dels at tage hensyn til
handelssædvaner, men samtidig at fratage værnetingsklausuler, der ubemærket kan optages i kontrakterne, deres virkning. Derfor tillægges værnetingsklausuler kun betydning, såfremt de er aftalte, hvilket
forudsætter, at parterne er nået til enighed om dem.
Trykte værnetingsklausuler i forretningsbreve eller på
fakturaer, som ikke er godkendt af den part, de gøres
gældende mod, tillægges således ingen betydning«.

Desuden mente udvalget, at der af hensyn til retssikkerheden måtte fastsættes udtrykkelige regler om
værnetingsaftalers form, uden at dette dog burde give
anledning til »overdreven formalisme, der er uforenelig med handelsbrug« (2).
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af 15. april 1958 i den forstand, at værnetingsaftalen
kun gælder, såfremt den er indgået skriftligt, eller
såfremt mindst én af parterne skriftligt har bekræftet
en mundtlig aftale (3).
Da værnetingsaftaler forudsætter en egentlig aftåle
mellem parterne, kan dommeren ikke ubetinget ud
fra et dokument, som stammer fra den part, der
påberåber sig det, slutte, at en mundtlig aftale er truffet.

De særlige forhold i storhertugdømmet Luxembourg
gør det berettiget at fastsætte en yderligere begrænsning, der er omhandlet i protokollens artikel I, stk. 2.

Spørgsmålet om, hvilken betydning der skal tillægges
skriftformen, lod udvalget stå åbent. I nogle lande
kræves et dokument udelukkende af bevisformål; i
andre lande er skriftform derimod en gyldighedsbetingelse.

Ligesom i den belgisk-nederlandske og i den franskbelgiske konvention, i Benelux-traktaten og i Haagerkonventionen bestemmes det også i artikel 17, stk. 1,
at den af parterne udpegede ret er enekompetent. Det
er nødvendigt at antage denne løsning, såfremt man
vil undgå, at forskellige retter gyldigt behandler
samme sag og afsiger modstridende eller mere eller
mindre forskellige domme. Af praktiske hensyn bestemmes det i artikel 17, stk. 1, at parterne kan
udpege »én ret eller retterne i en kontraherende stat«;
bestemmelsen svarer for så vidt til Haager-konventionen af 1958. I sin rapport om denne konvention
henviser professor Batiffol til, at en klausul, hvorved
retterne i en kontraherende stat udpeges som kompetente, »kan være uden retsvirkning, såfremt det
sagsforhold, som aftalen vedrører, overhovedet ingen
tilknytning har til den stat, hvis retter er udpegede,
idet det således ifølge lovgivningen i denne stat ikke
er muligt at fastlægge, hvilken ret det kan eller skal
behandle sagen« (4). Men, som professor Batiffol
videre bemærker, det påhviler parterne i tide at tage
stilling hertil.

I denne henseende svarer den vedtagne formulering
næsten til den tysk-belgiske konvention, der er udarbejdet på grundlag af reglerne i Haagerkonventionen

Klausulen gælder kun, såfremt mindst en af parterne
har bopæl på en kontraherende stats område. Aftalen
finder principielt ikke anvendelse, såfremt parterne
har aftalt, at en ret i deres fælles bopælsstat skal være
kompetent; ifølge princippet i konventionens præam-

i 1 ) Den 1. september 1966 var ingen af disse to konventioner endnu trådt i kraft.
(2) Haagerkonferencen om International Privatret, dokumenter fra 8. samling. FREDERICQ's beretning om
arbejdet i andet udvalg, s. 303.

(3) Haagerkonferencen om International Privatret, slutakt
fra 10. samling, konvention om værnetingsaftaler, artikel 4.
(4) Haagerkonferencen om International Privatret, dokumenter fra 8. samling, s. 305.
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bel vedrører konventionen kun retternes internationale kompetence (jf. bemærkningerne i kapitel III, afsnit I, internationale retsforhold).
Artikel 17 gælder følgelig værnetingsaftaler mellem
en person med bopæl i en kontraherende stat og en
person med bopæl i en anden kontraherende stat,
samt aftaler mellem en person med bopæl i en kontraherende stat og en person med bopæl uden for
Fællesskabet, såfremt det er aftalt, at en ret i en
kontraherende stat skal være kompetent. Artikel 17
finder ligeledes anvendelse, såfremt to personer med
bopæl i samme kontraherende stat aftaler, at en ret
i en anden kontraherende stat skal være kompetent.
Ifølge artikel 17, stk. 2, er aftaler om retternes kompetence ugyldige, såfremt de strider mod bestemmelserne i artikel 12 (forsikringssager) eller 15 (afbetalingssager), eller såfremt de retter, som i medfør af
artikel 16 er enekompetente, ifølge aftalen ikke skal
være kompetente.
Som følge af dette system undgås det, at anerkendelse
og fuldbyrdelse kan nægtes på grundlag af artikel 28
og 34. Samtidig fremmes den såkaldte frie bevægelighed for domme, som flere gange er nævnt.
Såfremt aftalen om retternes kompetence kun er indgået til fordel for én af parterne, bevarer denne ifølge
artikel 17, stk. 3, retten til at anlægge sag ved enhver
anden ret, der er kompetent ifølge denne konvention (*).
Det er klart, at værnetingsaftaler ikke kan medføre
ændringer i retternes saglige kompetence.

Artikel 18
Artikel 18 angår stiltiende værnetingsaftaler. Såfremt
en sagsøgt med bopæl i en kontraherende stat i en
anden kontraherende stat sagsøges ved en ret, der
ikke er kompetent i medfør af denne konvention, kan
der tænkes to tilfælde: enten bestrider sagsøgte på
grundlag af konventionen rettens kompetence, hvorefter retten skal erklære sig inkompetent, eller også
fremsætter sagsøgte ikke denne indsigelse og giver
møde. I dette sidste tilfælde kan retten påkende
sagen.
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I modsætning til, hvad der ville gælde ifølge en konvention, der indeholdt indirekte kompetenceregler,
kan en sagsøgt altså på den ene side på grundlag af
denne konvention gøre dennes bestemmelser gældende for at bestride rettens kompetence. Spørgsmålet
om, indtil hvilket tidspunkt sagsøgte kan fremsætte
\ denne indsigelse, og hvorledes ordene »give møde«
skal fortolkes, afgøres efter de interne processuelle
retsregler, der gælder for den domstol, som behandler
sagen.
På den anden side udvides anvendelsesområdet for
konventionens afsnit II — og enhver usikkerhed undgås — ved at retten, såfremt sagsøgte ikke bestrider
dens kompetence, får kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Denne regel medfører navnlig,
at retten, såfremt dens kompetence ikke bestrides,
kan træffe afgørelse i en sag, hvor en sagsøgt med
bopæl i en kontraherende stat sagsøges i en anden
kontraherende stat i henhold til en eksorbitant kompetenceregel og i modstrid med artikel 3, stk. 2
(f.eks. i Frankrig i henhold til artikel 14 i Code civil).
Det eneste tilfælde, hvor retten skal erklære sig inkompetent, og hvor en stiltiende værnetingsaftale
ikke anerkendes, er, at en anden ret i medfør af artikel 16 er enekompetent.

Afdeling 7
Prøvelse af kompetencen og sagens antagelse til
påkendelse

Artikel 19
Som allerede nævnt (s. 8) skal retten ex officio efterprøve sin kompetence. Ifølge artikel 19 skal en ret i
en kontraherende stat, for hvilken der indbringes en
sag som hovedspørgsmål, som i medfør af artikel 16
henhører under en i en anden kontraherende stat beliggende rets enekompetence, på embeds vegne
erklære sig inkompetent.
i
Begrundelsen for denne regel er, at reglerne om enekompetence er præceptive og ikke er undergivet
partsautonomi. Reglen svarer i øvrigt til artikel 171 i
den franske Code de procédure Civile, hvorefter den
stedlige kompetence skal efterprøves ex officio i indispositive sager (2).
Betydningen af denne artikel ligger fremfor alt i, at
retten får vidtgående beføjelser med henblik på over-

(*) Samme regel findes i den fransk-belgiske konvention
artikel 3; den fransk-italiensk konvention artikel 2;
den belgisk-nederlandske konvention artikel 5; Benelux-traktaten artikel 5.

(!) Det samme gælder i Forbundsrepublikken Tyskland.
Tf. ROSENBERG, op. eit. § 38,1, 3.
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holdeisen af de fælles kompetenceregler, idet retten
på embeds vegne skal efterprøve sin kompetence.

Det fremgår af ordene »for hvilken der indbringes en
sag«, at retten ikke skal erklære sig inkompetent,
såfremt et spørgsmål, der henhører under en anden
rets enekompetence, udelukkende indbringes for
førstnævnte ret som et præjudicielt spørgsmål.

Artikel

20

Artikel 20 indeholder en af de vigtigste bestemmelser
i konventionen. Den angår det tilfælde, at sagsøgte
ikke giver møde. Det bestemmes, at retten i så fald på
embeds vegne skal efterprøve, om den er kompetent i
konventionens forstand; er svaret benægtende, skal
den erklære sig inkompetent. Det er klart, at retten
også har pligt hertil, såfremt ingen ret er enekompetent. Sagsøgtes udeblivelse kan ikke sidestilles med en
stiltiende værnetingsaftale. Det er ikke tilstrækkeligt,
at retten godtager sagsøgerens, men må af sagsøgeren
forlange bevis for dens internationale kompetence (*).

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at afgørelsen,
såfremt sagsøgte ikke giver møde, træffes af en kompetent ret, og således give sagsøgte størst mulig retsbeskyttelse under hovedsagen. Bestemmelsen er udarbejdet på grundlag af artikel 37, stk. 2, i den italienske civilproceslov, hvorefter retten i tilfælde af, at
en udenlandsk sagsøgt udebliver, på embeds vegne
skal prøve sin kompetence.

Formålet med artikel 20, stk. 2, er ligeledes at beskytte sagsøgte, idet bestemmelsen understreger betydningen af forkyndelsen af retslige dokumenter i internationale forhold. Medlemsstaternes bestemmelser
om forkyndelse af retslige dokumenter er ganske vist
forskellige, men de kan dog henføres til to hovedgrupper. Efter det tyske system skal de kompetente
myndigheder på det sted, hvor. adressaten opholder
sig, medvirke ved forkyndelsen, idet myndigheden
skal udlevere adressaten en kopi af dokumentet. En
tysk ret kan principielt kun afsige udeblivelsesdom,
såfremt det ved fremlæggelse af et officielt dokument
bevises, at adressaten faktisk har modtaget det doku-

(*) BOLOW, op. cit.
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ment, der skal udleveres ham (2) (3). Dette system står
i modsætning til reglerne i Belgien, Frankrig, Italien,
Luxembourg og Nederlandene (4), der alle er kendetegnet ved, »at det tilstræbes at lokalisere formaliteterne i domstolsstaten i forbindelse med retslige
dokumenter, hvis adressat opholder sig i udlandet« (5).
Ifølge lovgivningen i disse stater er den forkyndelse,
der er foretaget i indlandet, gyldig; fristerne løber fra
dette tidspunkt, uden at det er nødvendigt at konstatere, om stævningen også faktisk er blevet forkyndt
for adressaten i udlandet. Under disse omstændigheder er det ikke udelukket, at der i enkelte tilfælde
afsiges udeblivelsesdom mod en sagsøgt, uden at han
har fået kendskab til den mod ham anlagte sag.
Haagerkonventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen er tiltrådt af de seks medlemsstater, men
afhjælper ikke de ulemper, der er forbundet med
disse interne regler.
Udvalget har derfor bestræbt sig på at løse de problemer, der kan opstå på grund af forsinket forkyndelse,
idet konventionen i første række har til formål så
vidt muligt at fremme dommenes frie bevægelighed.
Disse bestræbelser blev lettet ved, at Haagerkonferencen Om International Privatret på sin 10. samling vedtog konventionen om forkyndelse i udlandet af inden- og udenretslige dokumenter i sager om civile
eller kommercielle spørgsmål. Konventionen blev
fremlagt til underskrift den 15. november 1965. Artikel 20, stk. 2, har derfor kun betydning i en overgangsperiode.
Artikel 20 er et sammendrag af Haagerkonventionens
artikel 15, der i øvrigt er inspireret af artikel 20, idet
udvalgets arbejde blev anvendt som diskussionsgrundlag af det særlige udvalg, der blev nedsat af
Haagerkonferencen. Det særlige udvalg udarbejdede
et foreløbigt udkast, som blev forelagt til drøftelse på
den 10. samling.
(2) RIGAUX, La signification des actes judiciaires å
l'étranger, Revue critique de droit international privé,
1963, s. 448 ff.
(3) Jf. § 335, stk. 1, nr. 2, og § 202 i ZivilprozeSordnung.
(4) Belgien: Artikel 69 a, i Code de procédure civile og
Kassationsdomstolens dom af 4. 3. 1954. Revue des
Huissiers de Belgique, maj-juni 1954, s. 15.
Frankrig: Artikel 69, stk. 10, i Code de procédure
civile som fortolket af Cour de Cassation de France.
Se Revue critique de droit international privé, nr. 1,
januar-marts 1961, s. 174 ff.
Italien: Artikel 142 og 143 i Codice di procedura
civile.
Luxembourg: Arrété-loi af 1. april 1814.
Nederlandene: Artikel 4, nr. 8, i den nederlandske
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(5) RIGAUX, op. cit., s. 454.
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Ifølge artikel 20, stk. 2, skal retten, såfremt en person
med bopæl i en kontraherende stat sagsøges ved retten i en anden kontraherende stat og ikke giver
møde, udsætte påkendelsen, indtil det er fastslået, at
sagsøgte har haft mulighed for at modtage stævningen i så god tid, at han har kunnet varetage sine interesser under sagen, eller at alle hertil fornødne foranstaltninger har været truffet. .

Denne bestemmelse er udarbejdet på grundlag af den
gamle artikel 8 i den nederlandske lov af 12. juni
1909, Staatsblad nr. 141 (x).

Ifølge artikel 20, stk. 2, kræves det, at stævningen er
kommet frem til den udeblevne part personligt eller
til hans bopæl, og endvidere, at dette er sket i så god
tid, at sagsøgte kunne varetage sine interesser. Derimod kræves det ikke, at sagsøgte også faktisk har
fået kendskab til stævningen i så god tid. Sagsøgte er
selv ansvarlig for forsinkelse, der er opstået på grund
af sagsøgtes egen samt slægtninges eller medhjælperes
uagtsomhed eller forsømmelighed. Det afgørende er
altså det tidspunkt, hvor stævningen forskriftsmæssigt er modtaget og ikke det tidspunkt, hvor han faktisk har fået kendskab til stævningen.

Om stævningen er modtaget »i så god tid . . . « er et
faktisk spørgsmål, som afgøres efter rettens skøn.

5. 3. 79

omhyggelig efterforskning er foretaget i god tro for at
finde frem til sagsøgte« (2).

Som allerede nævnt er artikel 20, stk. 2, kun en foreløbig bestemmelse. Ifølge artikel 20, stk. 3, skal den
ret, sagen er indbragt for, udelukkende anvende artikel 15 i den nye Haagerkonvention fra det tidspunkt,
domstolsstaten og den stat, på hvis område stævningen skal forkyndes, har ratificeret den nævnte konvention og ikke artikel 20, stk. 2, i denne konvention.
Ved at give Haager-konventionen forrang for denne
konvention, udelukkes enhver mulighed for kollision
mellem Haager-konventionens artikel 15 og fuldbyrdelseskonventionens artikel 20, stk. 2.

Efter udvalgets opfattelse var det desuden nødvendigt
at drage omsorg for, at fremsendelsen af stævningen
kan ske sikkert og hurtigt. Udvalget anså det for hensigtsmæssigt, at retslige dokumenter fremsendes ved
rekommanderet brev. En sådan regel blev dog ikke
opstillet; fremsendelsen sker ganske vist hurtigt, men
uden alle de nødvendige garantier. Udvalget valgte,
endeligt det system, der er fastlagt i protokollens artikel IV.

I denne artikel tilføjes der kun en ny fremsendelsesmåde til dem, der allerede gælder ifølge Haager-konventionen af 1. marts 1954 om civilprocessen og de
overenkomster, der er indgået af de kontraherende
stater i medfør af civilproceskonventionen. Artiklen
er i øvrigt i overensstemmelse med adgangen til at anvende den i Haager-konventionens artikel 10, litra b),
omhandlede fremgangsmåde.

Retten kan afsige udeblivelsesdom over sagsøgte,
såfremt det er fastslået, at »alle hertil fornødne foranstaltninger har været truffet«, for at denne rettidigt
kunne modtage stævningen.

Ifølge protokollen kan justitssekretærerne i en kontraherende stat fremsende dokumenter direkte til deres kolleger i en anden kontraherende stat, der derefter afleverer dem til adressaten personligt eller på
hans bopæl.

Dette skal forstås således, at retten kan afsige udeblivelsesdom selv i tilfælde af, at der ikke kan fremlægges bevis for, at stævningen er afleveret til sagsøgte,
når det dog fastslås, at de kompetente myndigheder
på det sted, hvor sagsøgte har bopæl, har taget alle
nødvendige skridt til rettidigt at kontakte sagsøgte. I
givet fald skal det også godtgøres, at »at enhver

En repræsentant for »Union internationale des huissiers de justice et d'officiers judiciaires« (den internationale union af fogeder og justitsembedsmænd) har
over for udvalget forsikret, at en justitssekretær i ét
land uden besvær kan sætte sig i forbindelse med
vedkommende justitssekretær i det andet land.
Såfremt der opstår vanskeligheder, kan justitssekretæren i domsstaten i øvrigt henvende sig til fogedforeningerne i de enkelte stater eller til den internationale union med hjemsted i Paris.

(1) Denne artikel lyder således: »Såfremt sagsøgte ikke
giver møde under sagen, kan retten ikke afsige udeblivelsesdom, medmindre sagsøgeren godtgør, at sagsøgte har modtaget stævningen. Sagsøgeren kan anmode om, at der berammes et nyt retsmøde«.

(2) C.A. Poitiers, 9. 7. 1959 (Gaz. Pal. 1959, II, 183);
jf. GAVALDA, Revue critique de droit international
privé, 1960, nr. 1, s. 174.
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Efter udvalgets opfattelse tilgodeser dette system kravene om hurtighed og sikkerhed. Den direkte forbindelse mellem justitssekretærerne medfører en betydelig tidsbesparelse, fordi alle mellemled (udenrigs- eller
justitsministerier, statsadvokaturer) undgås.

fastslå, at parterne ikke skal være nødt til at begynde
en ny retssag, såfremt den ret, ved hvilken sagen først
er anlagt, skulle erklære sig inkompetent. Derved
undgås også negative kompetencekonflikter.

Systemet giver større sikkerhed, idet justitssekretæren
i bestemmelseslandet i tilfælde af, at adressen er
ufuldstændig eller unøjagtig, kan foretage undersøgelser, der eventuelt er nødvendige for at finde frem
til adressaten.

Erklæringen om inkompetence har den virkning, at
den ret, for hvilken sagen først er indbragt, behandler
sagen. Udvalget fandt det ikke påkrævet nøjagtigt i
konventionen at fastsætte, på hvilket tidspunkt litispendensen indtræder; dette spørgsmål overlades derfor til de kontraherende ståters interne lovgivning.

Sprogvanskeligheder, der måtte opstå i de seks lande,
kan overvindes ved at dokumentet vedlægges et kort
resumé på adressatens sprog.
Artikel 22
Ligesom ifølge Haager-konventionens artikel 10, litra
b), kan de kontraherende stater ifølge protokollens
artikel IV modsætte sig anvendelsen af denne fremsendelsesmåde.

Afdeling

8

Bestemmelserne i denne artikel om indbyrdes sammenhængende krav adskiller sig på flere punkter fra
bestemmelserne om litispendens, selv om disse bestemmelser også har til formål at undgå uforenelige
afgørelser og dermed at sikre en ordnet retspleje inden for Fællesskabet.

Litispendens og indbyrdes sammenhængende krav

Artikel 21

Da der findes flere internationale kompetente myndigheder ved siden af hinanden, og da krav samtidigt
kan fremsættes for retterne i forskellige stater (jf. især
artikel 2 og 5), synes en regulering af litispendensen
påkrævet. I henhold til artikel 21 skal en ret i en kontraherende stat endog på embeds vegne erklære sig
inkompetent, såfremt det for den fremsatte krav allerede verserer for retten i en anden kontraherende stat.
I tilfælde af litispendens er retten følgelig forpligtet til
enten efter påstand af en af parterne eller på embeds
vegne at erklære sig inkompetent, da bestemmelsen
har til formål at sikre en ordnet retspleje inden for
Fællesskabet. Retten er i den forbindelse ikke altid
forpligtet til uden videre på embeds vegne at efterprøve, om en sag verserer, men derimod kun i
sådanne tilfælde, hvor omstændighederne taler for, at
den samme retssag kunne være indbragt for retterne i
en anden kontraherende stat.
Den ret, for hvilken sagen sidst er indbragt, behøver
dog ikke ubetinget at erklære sig inkompetent, men
kan nøjes med at udsætte afgørelsen, såfremt den rets
kompetence, for hvilken sagen først er indbragt, bestrides. Det er hensigten med denne bestemmelse at

Er der tale om indbyrdes sammenhængende krav skal
dommeren først og fremmest udsætte afgørelsen. Der
skal i den forbindelse være tale om sager, der verserer
for samme instans, fordi retssagens genstand i modsat
fald ikke ville være den samme, og fordi det kunne
befrygtes, at en af parterne berøvedes muligheden for
at indbringe sagen for en instans.

For at undgå negative kompetencekonflikter kan retten kun erklære sig inkompetent, når det er fastslået,
at den ret, ved hvilken sagen først er anlagt, er kompetent til at påkende begge krav; den må altså ikke
have erklæret sig inkompetent til påkendelse af den
anden sag. En sådan erklæring om inkompetence kan
kun fremsættes på begæring af en af parterne, og kun
hvis lovgivningen i den stat, ved hvis ret sagen er anlagt, tillader forening af indbyrdes sammenhængende
krav, der verserer for forskellige retter. Sidstnævnte
betingelse tager hensyn til særegenheder ved tysk og
italiensk ret. I henhold til tysk ret kan to retssager
på grund af indbyrdes sammenhængende krav kun
forenes, såfremt begge sager verserer for den samme
ret. Ifølge italiensk ret forbyder forfatningen dommeren at afgøre, om han selv skal træffe afgørelse i retssagen, eller om han skal henvise den til en anden ret.
En tysk eller italiensk ret, for hvilken sagen senere
indbringes, har imidlertid stadig mulighed for at
udsætte sin afgørelse.
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Da udtrykket »indbyrdes sammenhængende krav«
ikke har samme betydning i alle seks medlemsstater,
indeholder artikel 22, stk. 3, en definition. Denne
støtter sig til den nye belgiske retsplejelov (artikel 30).
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Afdeling

9

Foreløbige, herunder sikrende retsmidler

Artikel 24
Konventionen omfatter ikke bestemmelser om, efter
hvilken procedure indbyrdes sammenhængende krav
forenes. Dette spørgsmål er overladt til de enkelte
staters nationale lovgivning.

Artikel 23

Artiklen omhandler det i praksis yderst sjældne
tilfælde, at flere retter er enekompetente med hensyn
til sagerne. For at undgå kompetencekonflikter
fastsættes det, at den ret, for hvilken sagen sidst er
indbragt, skal erklære sig inkompetent til fordel for
den ret, ved hvilken sagen først er anlagt, enten i henhold til artikel 21 eller i henhold til artikel 22.

I henhold til denne artikel kan de i en kontraherende
stats nationale lovgivning fastsatte foreløbige, herunder sikrende retsmidler kræves anvendt af den pågældende stats retslige myndigheder, uanset hvilken ret
der er kompetent til at påkende sagens realitet.
Denne bestemmelse svarer til de derom gældende bestemmelser i næsten alle fuldbyrdelseskonventioner
HI hver af de kontraherende stater kan foreløbige eller
sikrende retsmidler ligesom afgørelser om disse retsmidlers gyldighed eller om ophævelse deraf således
kræves anvendt af den kompetente ret uden hensyntagen til konventionens kompetenceregler.
Arten af de retsmidler, der kan bringes i anvendelse,
retter sig efter det pågældende lands interne lovgivning.

KAPITEL V

ANERKENDELSE O G FULDBYRDELSE

A. GENERELT

Da sagsøgtes rettigheder i særlig grad beskyttes i den
oprindelige retssag, kan bestemmelserne i konventionens afsnit III om anerkendelse og fuldbyrdelse
udformes på en liberal måde. Som allerede anført skal
der i så vid udstrækning som muligt etableres fri
bevægelighed for domme. Således skal konventionen
fortolkes. Denne liberale indstilling kommer til
udtryk i afsnit III, dels i den talmæssige begrænsning
af de grunde, der kan være for, at anerkendelse og
fuldbyrdelse ikke kan finde sted, dels i forenklingen
af den procedure, der giver adgang til tvangsfuldbyr*
delse, en procedure, for hvilken der for fremtiden
skal gælde ensartede regler i alle seks lande.
Man bør i den forbindelse erindre det i artikel 1 fastlagte princip, som dominerer hele konventionen. I
henhold hertil finder konventionen anvendelse på alle
borgerlige sager, herunder handelssager, uanset
domsmyndighedens art. Det følger heraf, at retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, truf-

fet i en kontraherende stat af straffe- eller forvaltningsdomstole skal anerkendes og fuldbyrdes i de
øvrige kontraherende stater. I henhold til artikel 25
finder konventionen anvendelse på alle retsafgørelser,
uanset hvorledes de betegnes. Den finder også anvendelse på fuldbyrdelsesordren (§ 699 dt. ZPO) (2) og
på fastsættelsen af sagsomkostningerne (§ 104 ZPO),
hvilke i Forbundsrepublikken Tyskland sker på
foranledning af justitssekretæren som rettens repræsentant. I afgørelserne i henhold til § 104 dt. ZPO
fastsættes sagsomkostningerne i henhold til ved lov
fastsatte takster på grundlag af sagens værdi (3).
Anfægtes de af justitssekretæren fastsatte sagsomkostninger, træffer dommeren afgørelse.

(*) Benelux-traktaten og den belgisk-nederlandske konvention (artikel 8); tysk-belgiske (artikel 15, stk. 2),
fransk-belgiske (artikel 9), italiensk-belgiske (artikel 14),
italiensk-nederlandske (artikel 10), fransk-italienske
(artikel 32) og tysk-nederlandske konvention (artikel 18, stk. 2).
(2) Fuldbyrdelsesordren udstedes af justitssekretæren.
(s) Sml. også artikel 18, stk. 2, i Haagercivilproceskonventionen af 1. marts 1954.
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Det følger af artikel 1, at afsnit III vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse ikke omfatter afgørelser i
sager, der er udelukket fra konventionens anvendelsesområde (retlig status, rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller, sager vedrørende testamente og arv, konkurs, akkord og lignende ordninger, social sikring, voldgift, herunder voldgiftskendelser).

Derimod finder afsnit III anvendelse på alle retsafgørelser, der er truffet af retterne i en kontraherende
stat, vedrørende borgerlige sager, herunder handelssager, for så vidt de falder inden for konventionens anvendelsesområde, uanset om parterne har deres
bopæl i eller uden for Fællesskabet og uanset deres
nationalitet.

B. Bemærkninger til afdelingerne
Afdeling

Nr. C 59/43

afgørelse i domsstaten er ikke påkrævet for at tillade
den vindende part at gøre denne gældende over for
enhver anden, f.eks. over for en forvaltningsmyndighed, på samme måde som hvis der havde været tale
om en dom, afsagt i den pågældende stat. Denne bestemmelse er ensbetydende med en opgivelse af den
lovgivning, som i visse lande, eksempelvis Italien, gør
anerkendelsen af en udenlandsk dom afhængig af en
særlig procedure (dichiarazione di efficacia). Den italienske delegation erklærede, at den kunne tilslutte
sig denne løsning, fordi konventionen var begrænset
til formueretlige spørgsmål.

Desuden afviger den valgte metode fra den i mange
konventioner anførte løsning, i henhold til hvilken
udenlandske afgørelser kun anerkendes, hvis de
opfylder en række betingelser. I henhold til artikel 26
foreligger der en formodning for anerkendelse, som
kun kan væltes, hvis der foreligger en af de i artikel 27 nævnte nægtelsesgrunde.

1

Anerkendelse

Artikel 26

Gennem anerkendelsen skal afgørelserne tillægges de
virkninger, som tilkommer dem i den stat, på hvis
område de er truffet.
Den i flere konventioner forekommende formulering
»bindende virkning« (»autorité de la chose jugée«) er
med vilje ikke blevet anvendt, da også foreløbige
afgørelser og afgørelser truffet som led i den frivillige
retspleje kan anerkendes, selv om der ikke altid tilkommer disse en sådan virkning. Efter bestemmelserne i artikel 26 gælder følgende:
1. afgørelserne anerkendes uden videre;
2. hvis det forhold, at anerkendelse gøres gældende
principielt, fremkalder uoverensstemmelser, kan
den i konventionen fastsatte eksekvaturproces anvendes;
3. hvis anerkendelse kun gøres gældende som et incidenspunkt, kan den dommer, der behandler
hovedsagen, også træffe afgørelse herom.

Gennem den første bestemmelse opstilles princippet
om anerkendelse af retsafgørelser. Denne anerkendelse kræver i intet tilfælde nogen forudgående procedure. Anerkendelsen sker derfor automatisk; en rets-

Den anden bestemmelse vedrører det tilfælde, at der
principielt påberåbes anerkendelse, dvs. uafhængig af
en retssag og uden at der foreligger en tvangsfuldbyrdelse, og hvor anerkendelsen bestrides. I Italien
erklæres f.eks. en veksel for ugyldig i tilfælde
af svig. Den præsenteres til betaling i en belgisk
bank. Den italienske dom gøres gældende, og
banken står over for to indbyrdes uforenelige aktstykker. Principielt skal den italienske dom anerkendes, dog kunne der foreligge en af de i artikel 27 fastsatte grunde til at nægte anerkendelse. I tilfælde af
uoverensstemmelse kan det næppe forlanges, at banken skulle udtale sig om disse grunde til at nægte anerkendelse og især til rækkevidden af den belgiske
»ordre public international«. Den anden bestemmelse
i artikel 26 giver en løsning møntet på disse tilfælde.
Den åbner mulighed for, at den part, der påberåber
sig anerkendelsen, kan benytte den i konventionen
fastsatte forenklede procedure med henblik på
tvangsfuldbyrdelse. På denne måde opnås på anerkendelsesområdet en ensartet lovgivning ikke kun i
henseende til den i flere stater foreliggende lovbestemte på området eller den af domsmyndighederne
med henblik herpå udviklede procedure, men også for
så vidt angår de lande, der som Belgien ikke kender
et særligt anerkendekessøgsmål (action en inopposabilité). Kun den part, der gør anerkendelsen gældende, kan benytte den forenklede procedure, da den
kun skal tjene til at lette fuldbyrdelsen og følgelig
også anerkendelsen af retsafgørelser. Den dertil fastlagte procedure ville i øvrigt kun vanskeligt kunne
anvendes, hvis den også kunne iværksættes af den
part, der modsætter sig anerkendelsen; denne part
kan i givet fald gøre sine krav gældende ved hjælp af
de i anerkendelsesstatens almindelige nationale lovgivning fastsatte fremgangsmåder.
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Den tredje bestemmelse vedrører det tilfælde, hvor
anerkendelse gøres gældende som et incidenspunkt,
dvs. en res judicataindsigelse under en anden retssag.
Med henblik på en forenkling har udvalget fastsat, at
den ret, der behandler hovedsagen, også er kompetent til at træffe afgørelse om anerkendelsen.
Det virker umiddelbart påfaldende, at to i internationale fuldbyrdelseskonventioner hyppigt forekommende betingelser ikke er medtaget i konventionen,
nemlig at den udenlandske retsafgørelse ikke behøver
at have opnået retskraft 1), og at anerkendelsesstatens ret ikke skal efterprøve domsstatsrettens kompetence, medmindre der er tale om et sagsområde, der
er omfattet af bestemmelserne i afsnit II, afdeling 3 , 4
og 5.
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nægtelsesgrunden ikke kan udledes af, at den udenlandske afgørelse som sådan strider mod anerkendelsesstatens ordre public; det afgørende er derimod, om
anerkendelsen er i strid med dens ordre public. Det
kan ikke være anerkendelsesstatens retlige myndigheders opgave at vurdere den udenlandske afgørelses
forenelighed med ordre public i førstnævnte land;
dette ville kunne anses for en kritik af denne afgørelse. Anerkendelsesstatens dommer har derimod
alene til opgave at fastslå, om anerkendelsen af denne
afgørelse strider mod anerkendelsesstatens ordre
public.

Varetagelse af sagsøgtes rettigheder

Artikel 27

Ordre public
Anerkendelsen kan nægtes, såfremt den strider mod
ordre public i den stat, som begæringen rettes til.
Efter udvalgets opfattelse kan denne klausul kun
spille en rolle i undtagelsestilfælde. Som allerede anført i bemærkningerne til artikel 4 kan ordre publicreglen især ikke gøres gældende med henblik på at
nægte anerkendelsen af en retsafgørelse truffet af retten i en kontraherende stat, som har støttet sin kompetence over for en sagsøgt med bopæl uden for
Fællesskabet på en bestemmelse i sin nationale lovgivning, feks. af en af de i artikel 3, stk. 2, nævnte bestemmelser (artikel 14 i den franske borgerlige lovbog
(Code civil)).
Endvidere fremgår det af artikel 27, sidste stykke, at
anerkendelsen ikke kan nægtes under henvisning til
ordre publicreglen, fordi den udenlandske ret har anvendt en anden lovgivning end den, der følger af den
internationale privatret i den stat, hvor anerkendelsen
er gjort gældende.
Affattelsen af ordre public-klausulen svarer til affattelsen i de seneste konventioner (2) i den forstand, at

(1) Betingelsen om retskraft er fastsat i følgende konventioner: den tysk-italienske, den fransk-italienske, den
italiensk-nederlandske konvention. Den kræves ikke i
den belgisk-nederlandske, den belgisk-italienske, den
tysk-belgiske og den tysk-nederlandske konvention, i
Benelux-traktaten og i anvendelsen af den franskbelgiske konvention — trods den modsatte ordlyd i
denne konvention (artikel 11, stk. 2).
(2) Den tysk-belgiske konvention, den italiensk-belgiske
konvention, Haager-konventionen om anerkendelse og
fuldbyrdelse af udenlandske domme i borgerlige sager,
herunder handelssager.

Anerkendelsen nægtes, såfremt det indledende processkrift i sagen ikke forskriftsmæssigt er blevet forkyndt eller meddelt den udeblevne sagsøgte i så god
tid, at han har kunnet varetage sine interesser under
sagen. Er der afsagt en udeblivelsesdom mod sagsøgte
i udlandet, yder konventionen ham dobbelt beskyttelse.

For det første kræves der en forskriftsmæssig forkyndelse af stævningen. I den forbindelse finder domsstatens nationale lovgivning og de internationale konventioner om forkyndelse af retlige processkrifter anvendelse. Gøres f.eks. anerkendelse af en belgisk udeblivelsesdom gældende over for en tysk ret mod en
person, der opholder sig i Tyskland, kan retten nægte
anerkendelsen under henvisning til den tysk-belgiske
konvention af 25. april 1959 til yderligere forenkling
af retssamkvemmet i henhold til Haagercivilproceskonventionen af 1. marts 1954, såfremt det indledende processkrift i sagen blev fremsendt fra Belgien
til Tyskland pr. anbefalet brev, fordi Forbundsrepublikken Tyskland har gjort indsigelse mod en sådan
fremsendelsesmåde.

For det andet kan godkendelsen nægtes selv ved en
forskriftsmæssig stævning, hvis den ret, for hvilken
anerkendelse gøres gældende, fastslår, at stævningen
ikke er blevet forkyndt for sagsøgte i så god tid, at
han har kunnet varetage sine interesser under sagen.

Ud fra bestemmelsen i artikel 20, stk. 2, om, at dommeren i domsstaten skal udsætte påkendelsen,
såfremt det indledende processkrift i sagen ikke er
blevet forkyndt for sagsøgte i rette tid, kunne det
sluttes, at artikel 27, nr. 2, kun finder anvendelse i
undtagelsestilfælde. Det bør dog ikke overses, at arti-
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kel 20. stk. 2, kun pålægger retten i domsstaten pligt
til at udsætte påkendelsen i det tilfælde, hvor sagsøgte har sin bopæl i en anden kontraherende stat.

Uforenelighed
med
truffet afgørelse

en

i domsstaten

I henhold til nogle af disse konventioner skal den i
anerkendelsesstaten trufne afgørelse have opnået retskraft (4), i henhold til andre er det tilstrækkeligt, at
der foreligger en dom med bindende virkning (5),
endelig indeholder nogle konventioner ikke nærmere
bestemmelser om dette spørgsmål (6).

allerede

Det kan ikke bestrides, at retstilstanden i en stat ville
blive forstyrret, såfremt man kunne påberåbe sig to
modstridende domme (1).

Det tilfælde, at der er tale om en med en national
afgørelse uforenelig udenlandsk dom, løses i de eksisterende konventioner enten ved hjælp af ordre
public-klausulen (2) (dette er tilfældet i den franskbelgiske og i den belgisk-tyske konvention samt i Benelux-traktaten) eller ved hjælp af en særlig bestemmelse.

Efter udvalgets opfattelse er risikoen ved at anvende
ordre public-reglen, at dette begreb fortolkes for vidt.
Hertil kommer at det er fast praksis ved de italienske
retter at antage at udenlandske afgørelser, hvis anerkendelse gøres gældende for en italiensk domstol, og
som er i modstrid med en italiensk afgørelse, ikke falder ind under ordre public-réglen. Af den grund indeholder de af Italien indgåede fuldbyrdelseskonventio^
ner altid to klausuler: for det førsté et ordre publicforbehold som sikring i undtagelsestilfælde, for det
andet en bestemmelse om, at afgørelsen ikke må være
i modstrid med en allerede truffet italiensk afgørelse
eller med en for en italiensk ret verserende sag (3).

Talrige andre konventioner indeholder
melser om nægtelse af anerkendelsen,
påberåbte afgørelse er i modstrid med
myndighederne i anerkendelsesstaten
relse.
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også bestemsåfremt den
en af domstruffet afgø-

i 1 ) NIBOYET: Traité de droit international privé franfais, Paris 1949, bind VI, nr. 2028.
(2) BATIFFOL: Traité élémentaire de droit international
privé, Paris 1959, nr. 761, »... en med en allerede
afsagt fransk dom uforenelig dom er i modstrid med
ordre public. Dette gælder selv i det tilfælde, hvor
den pågældende dom ikke er endelig« (Civ. 23. marts
1936, Sirey 1936, 1, 175, R. 1937-1938). RIEZLER:
op cit. s. 521 og 547.
(3) Den tysk-italienske konvention, artikel 4; franskitalienske konvention, artikel 1, stk. 5; belgisk-italienske konvention, artikel 1, stk. 4; nederlandskitalienske konvention, artikel 1, stk. 3.

Udvalget har valgt en affattelse, der ikke indeholder
' bestemmelser om, hvorvidt den pågældende afgørelse
skal have opnået retskraft, men har derimod overladt
spørgsmålet til bedømmelse ved anerkendelsesstatens
ret.

Udvalget var endvidere af den opfattelse, at det er en
tilstraekjcelig grund til nægtelse af anerkendelsen, hvis
den afgørelse, der gøres gældende, er uforenelig med
en i anerkendelsesstaten mellem de samme parter
truffet afgørelse. Det er følgelig ikke nødvendigt, at
stridens genstand er den samme. Således kan f.eks. en
fransk ret, for hvilken der påberåbes anerkendelse af
en belgisk dom, som tilkender skadeserstatning på
grund af manglende opfyldelse af en kontrakt, nægte
anerkendelsen, såfremt en fransk ret allerede ved en
mellem de samme parter afsagt dom har erklæret
denne kontrakt for ugyldig.

Affattelsen dækker også det i artikel 5, stk. 3, litra c),
i Haager-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme omhandlede tilfælde,
hvor anerkendelsen kan nægtes, såfremt der allerede i
et tredjeland er truffet en afgørelse om den sagsgenstand, som den påberåbte afgørelse vedrører, og
såfremt førstnævnte afgørelse opfylder alle i anerkendelsesstaten gældende betingelser for anerkendelse og
fuldbyrdelse.

Det måtte i øvrigt forventes, at anvendelsen af bestemmelserne i afsnit II om litispendens og indbyrdes
sammenhængende krav i vidt omfang ville begrænse
tilfælde af modstridende domme.

(4) Haager-konventionen: Værnetingsaftaler vedrørende
køb, artikel 5, stk. 3.
(8) Fransk-engelske konvention, artikel 3, stk. 1, litra a);
engelsk-belgiske konvention, artikel 3, stk. 1, litra a);
tysk-franske konvention til regulering af Saar-spørgsmålet, artikel 30, stk. 1, litra d); den almindelige
østrigsk-belgiske konvention, artikel 2, stk. 2, litra b);
den østrisk-belgiske konvention om underholdspligt,
artikel 2, stk. 2, litra b).
(#) Haager-konventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn, artikel 2, nr. 4, samt de af
Italien indgåede konventioner. — Haager-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i borgerlige sager, herunder handelssager
(artikel 5).
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SPØRGSMÅL

Anerkendelsen kan ikke alene nægtes som følge af, at
domsmyndigheden i domsstaten har anvendt en anden lovgivning end den, der i henhold til bestemmelserne i den internationale privatret i anerkendelsesstaten kunne have været anvendt. Konventionen fastsætter dog en undtagelse fra denne regel, såfremt der er
tale om præjudicielle spørgsmål, der vedrører fysiske
personers retlige status eller deres rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller eller arv
efter loven eller testamente, medmindre afgørelsen
havde ført til samme resultat, såfremt anerkendelsesstatens internationale privatret havde været anvendt.
Den tysk-bélgiske konvention indeholder en lignende
bestemmelse, som dog er begrænset til det tilfælde,
hvor afgørelsen vedrører en statsborg;er i den stat, i
hvilken afgørelsen gøres gældende. I en redegørelse
udfærdiget af deltagerne i forhandlingerne om denne
konvention anføres det, at denne undtagelse begrundes i det princip, at staterne forbeholder sig ret til at
træffe afgørelser i spørgsmål om deres statsborgeres
status.
Denne affattelse svarer til ordlyden af artikel 7 i Haager-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af
udenlandske domme i borgerlige sager, herunder
handelssager.

Artikel

28

Den i afsnit II nøje fastlagte kompetence og den retsbeskyttelse, som i henhold til artikel 20 i dette afsnit
ydes den udeblevne sagsøgte, har gjort det muligt
ikke længere af den ret, for hvilken anerkendelsen
gøres gældende, eller til hvilken der indgives begæring om fuldbyrdelse, at kræve en prøvelse af dommerens kompetence i domsstaten.
Undlades prøvelsen af sagens realitet, ligger der heri,
at der er fuld tillid til domsstatens retspleje; denne
tillid til, at afgørelsen er rigtig må selvsagt også
omfatte, at retten har anvendt konventionens kompetenceregler korrekt. Gennem bestemmelsen om, at det
ikke er nødvendigt at efterprøve, om dommeren i
domsstaten er kompetent, undgås det, at spørgsmålet
om en eventuel tilsidesættelse af disse bestemmelser
rejses på ny i forbindelse med eksekvaturprocessen.
De eneste undtagelser vedrører dels sagsområder for
hvilke afsnit II fastsætter særlige kompetenceregler
(forsikrings- og afbetalingssager) eller regler om enekompetence, der, som vi allerede har set, i de seks
stater enten har en præceptiv karakter eller henhører
under ordre public, og dels det i artikel 59 omhandlede tilfælde; der henvises til bemærkningerne hertil.
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Stykke 2 indeholder en bestemmelse, som allerede
findes i flere konventioner (tysk-belgiske konvention,
Haager-konventionen, artikel 9). Den skal hindre, en
sag forhales i de tilfælde, hvor dommerens kompetence i domstaten undtagelsesvis kan efterprøves.
Artikel 28, sidste stykke, fastsætter, at kompetencereglerne ikke er omfattet af de i artikel 27 omhandlede grundlæggende retsprincipper, således at domsmyndighedens kompetence i domsstaten ikke kan
efterprøves under påberåbelse af ordre publicreglen (1). Denne klarlæggelse afspejler igen udvalgets
bestræbelser på, i så vidt omfang som muligt, at
begrænse ordre publicbegrebet.

REALITETSPRØVELSE

Artikel

29

Forbudet mod en realitetsprøvelse af den udenlandske
retsafgørelse er almindeligvis en væsentlig bestanddel
af fuldbyrdelseskonventioner.
Den ret, for hvilken anerkendelse af en udenlandsk
retsafgørelse gøres gældende, kan ikke efterprøve, om
denne retsafgørelse er rigtig, »den kan hverken sætte
sig i den udenlandske rets sted (2) eller nægte anerkendelse«, såfremt den er af den opfattelse, at dommen er forkert med hensyn til de faktiske eller retlige
forhold (3).

UDSÆTTELSE

Artikel

AF SAGEN

30

Denne artikel omhandler følgende tilfælde: Under en
verserende sag kan den ene part se sig foranlediget til
at påberåbe sig en i en anden kontraherende stat truffet afgørelse, som endnu ikke har opnået retskraft.
For at forhindre vanskeligheder, der kunne indtræffe
i en situation, hvor denne afgørelse endnu kan
ændres, åbner artikel 30 mulighed for, at dommeren i
hovedsagen kan udsætte sagen, indtil den udenlandske retsafgørelse, hvis anerkendelse gøres gældende, har opnået retskraft i den stat, hvor den er
afsagt.

(*) Jf. ligeledes Benelux-traktaten, artikel 13, punkt 2.
(2) P. GRAULICH: Principes de droit international privé
— Conflits de lois. Conflits de juridictions, nr. 254.
(3) BATIFFOL: Traité élémentaire de droit international
privé, nr. 763.
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Denne mulighed udelukker dog ikke, at dommeren,
inden han udsætter sagen, efterprøver, om afgørelsen
opfylder de betingelser, som anerkendelsen ifølge
artikel 27 skal opfylde.

som f.eks. uforenelige retsafgørelser, præjudicielle
spørgsmål og prøvelse af kompetencen på bestemte
områder grænser til ordre public. Da konventionen
desuden er begrænset til formueretlige spørgsmål, vil
det være yderst sjældent, at ordre public reglen skal
tages i betragtning.

Afdeling 2

Denne begrænsning af de beføjelser, der tillægges
dommeren i fuldbyrdelsesstaten, kunne føre til en
forenkling af selve proceduren. Desuden må den beskyttelse, der i den oprindelige retssag ydes sagsøgte,
medføre, at sagsøgeren har mulighed for i fuldbyrdelsesstaten hurtigt at iværksætte alle egnede foranstaltninger uden forudgående varsel til skyldner og at
opnå fuldbyrdelsen uden unødige hindringer.

Fuldbyrdelse

a) Indledende bemærkninger
Som allerede anført drejede det sig for udvalget først
og fremmest om at udforme konventionen på en så
fremskridtsvenlig og pragmatisk måde som muligt.
Disse bestræbelser har ført til kompetenceregler, der
på grundlæggende punkter adskiller sig fra bestemmelserne i de hidtil indgåede fuldbyrdelseskonventioner.
I overensstemmelse med dette mål måtte der på fuldbyrdelsesstadiet søges løsninger, som danner en naturlig fortsættelse af kompetencereglerne.
De i konventionens afsnit II opnåede fremskridt ville
nemlig gå tabt, såfremt den part, der i en kontraherende stat vil iværksætte fuldbyrdelse af en til fordel
for ham afsagt dom, mødte proceduremæssige hindringer.
Formålet med afsnit II er at styrke domsmyndighedens stilling i domsstaten. Der er allerede henvist til,
at den på embeds vegne skal erklære sig inkompetent,
når der findes regler, som tillægger dommeren i en
anden stat enekompetence (artikel 19); endvidere skal
retten i tilfælde af sagsøgtes udeblivelse erklære sig
inkompetent på embeds vegne, såfremt den ikke er
kompetent i medfør af konventionen (artikel 20, stk.
1). Den skal udsætte påkendelsen, så længe det ikke
er fastlået, at sagsøgte har haft mulighed for at varetage sine interesser under sagen (artikel 20, stk. 2).
I henhold til afsnit II tillægges der altså denne ret en
fremtrædende rolle.
Det følger deraf, at den opgave, der tillægges dommeren i fuldbyrdelsesstaten, har et mere begrænset
omfang, end det sædvanligvis er tilfældet i fuldbyrdelseskonventioner. Hans prøvelse skal i praksis kun
omfatte to punkter: ordre public og varetagelsen af
sagsøgtes rettigheder. Alle andre nægtelsesgrunde

Der var tale om langvarige drøftelser i udvalget, inden det nåede frem til regler for den procedure, der
åbner mulighed for tvangsfuldbyrdelse. Flere muligheder stod åbne: henvisning til de enkelte staters
nationale ret med forbehold af, at visse bestemmelser
i konventionen blev overholdt, normal kontradiktorisk procedure, summarisk procedure eller en særlig
ensidig procedure, som indledes på begæring.

Hver af disse løsninger havde fordele og ulemper.
Sluttelig gik udvalget ind for et system, som bygger
på den særlige ensidige procedure, og som er fælles.
Denne samme hurtige og enkle procedure vil fremtidig finde anvendelse i alle seks stater.

Denne fælles løsning har den fordel, at den skaber en
sund ligevægt mellem de forskellige bestemmelser i
konventionen: ensartede kompetenceregler i de seks
lande, en ensartet eksekvaturproces.
v
b) Betingelser for fuldbyrdelse
Som vi allerede har set, er der ifølge konventionens
udformning en formodning for, at den udenlandske
retsafgørelse er truffet efter forskrifterne. På grundlag
af den skal tvangsfuldbyrdelsen principielt kunne
gennemføres i fuldbyrdelsesstaten. Fuldbyrdelsen kan
kun nægtes, såfremt anerkendelsen må nægtes (*).
Den udenlandske retsafgørelse skal ganske vist være
eksigibel i den stat, i hvilken den er truffet, hvis den
skal fuldbyrdes i fuldbyrdelsesstaten.

i 1 ) Sml. RIGAUX, op. cit. 207, nr. 39, om ulemperne ved
at have forskellige anerkendelses- og fuldbyrdelsesbetingelser.
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Såfremt en retsafgørelse, som i domsstaten kan
anfægtes eller er blevet anfægtet ved appel, ikke kan
fuldbyrdes foreløbigt, kan den heller ikke fuldbyrdes
i fuldbyrdelsesstaten. Dette følger af fuldbyrdelsesafgørelsens retsvirkning; afgørelsen skal under alle
omstændigheder være eksigibel i domsstaten, for der
er ikke, som Niboyet påpeger, grund til at udstyre en
udenlandsk dom med rettigheder, som den ikke har i
domsstaten (A).
Det er under alle omstændigheder udelukket at efterprøve den udenlandske afgørelse med hensyn til
sagens realitet (artikel 34).

c) kan den ret, der behandler appel- eller genoptagelsessagen udsætte sin afgørelse eller gøre
fuldbyrdelsen betinget af, at der stilles en sikkerhed, såfremt den udenlandske afgørelse i
domsstaten er blevet anfægtet ved ordinær
appel eller genoptagelse, eller såfremt fristen
for en sådan appel eller genoptagelse endnu
ikke er udløbet (artikel 38);
d) kan afgørelsen i appel- eller genoptagelsessagen
hverken anfægtes ved appel eller indsigelse.
Afgørelsen kan kun anfægtes ved en kassations appel (artikel 37) (f);
e) kan, sålænge fristen for appel eller genoptagelse ikke er udløbet, den, der fremsætter
begæringen, kun anvende sikrende retsmidler;
den afgørelse, der tillader tvangsfuldbyrdelse,
giver også hjemmel til at anvende sådanne retsmidler (artikel 39).

c) Eksekvaturprocessen
Før der fremsættes bemærkninger til de enkelte artikler i denne afdeling om fuldbyrdelse, synes det at
være på sin plads at redegøre for grundtrækkene i
den procedure, som fremtidigt kan anvendes i de seks
stater.
1. Begæringen om procedurens indledning skal
fremsættes over for den i artikel 32 nævnte myndighed. I den forbindelse skal de i artiklerne 46 og'
47 omhandlede dokumenter vedlægges. De formaliteter, der skal tages i betragtning ved fremsættelse af begæringen, afgøres efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning.
Den, der fremsætter begæringen, skal enten vælge
en processuel bopæl i retskredsen for den ret, som
begæringen indgives til, eller udpege en procesfuldmægtig i denne retskreds.
2. Den ret, som begæringen indgives til, træffer snarest muligt sin afgørelse, uden at modparten tilsiges. På dette punkt af sagens behandling er den
ikke kontradiktorisk. Begæringen kan kun forkastes af en af de i artikel 27 og 28 nævnte grunde.
3. Tillades tvangsfuldbyrdelse,
a) kan den part, mod hvem fuldbyrdelsen begæres, inden en måned efter, at afgørelsen er forkyndt, anfægte afgørelsen ved appel eller genoptagelse (artikel 36);
b) skal appel ske, og begæring om genoptagelse
indgives til den i artikel 37 omhandlede ret i
overensstemmelse med reglerne om kontradiktorisk procedure;

(*) NIBOYET: Droit international
nr. 1974.
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privé franfais, bd VI,

4. Afslås begæringen om tvangsfuldbyrdelse,
a) kan den, der fremsætter begæringen, appellere
eller indgive begæring om genoptagelse til den
i artikel 40 omhandlede ret;
b) skal modparten tilsiges til at give møde, således
at sagen ved denne ret bliver kontradiktorisk
(artikel (40);
c) kan afgørelsen i appel- eller genoptagelsessagen kun anfægtes ved en kassationsappel (artikel 41) (3).

Artikel 31

I henhold til denne artikel »kan de i en kontraherende stat trufne retsafgørelser, som er eksigible i den
pågældende stat, fuldbyrdes i en anden kontraherende stat, når de på begæring af en berettiget part er
forsynet med fuldbyrdelsespåtegning i sidstnævnte
stat«.
Som det fremgår af en sammenligning, er ordlyden af
denne bestemmelse stort set i overensstemmelse med
den tilsvarende bestemmelse i den europæiske konvention til gennemførelse af en uniform lov om voldgift (2). Udvalget var af den opfattelse, at retsafgørel-

(2) I Forbundsrepublikken Tyskland ved en »Rechtsbeschwerde«.
(3) Den europæiske konvention til gennemførelse af en
uniform lov om voldgift, fremlagt til undertegnelse i
Strasbourg den 20. januar 1966, artikel 29 i tillæg I
»Voldgiftskendelsen kan kun tvangsfuldbyrdes, når
den ikke længere kan indbringes for voldgift, og efter
at den på rekvirentens begæring af vedkommende
myndighed er forsynet med påtegning om, at den kan
tvangsfuldbyrdes«.
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ser truffet i en kontraherende stat skulle kunne fuldbyrdes lige så let i enhver af de andre kontraherende
stater som voldgiftskendelser.

hvilken ret der har den stedlige kompetence. At disse
myndigheder er nævnt i selve konventionen, synes
påkrævet at hensyn til parternes interesser.

I de enkelte medlemsstaters lovgivning er der allerede
fastsat bestemmelser om tilladelse til tvangsfuldbyrdelse gennem fuldbyrdelsespåtegningen. Dette gælder
eksempelvis for afgørelser og domme, afsagt af De
europæiske Fællesskabers institutioner (EKSF-traktatens artikel 92, EØF-traktatens artikel 192, Euratomtraktatens artikel 164).

Den ret, der har den stedlige kompetence, er retten på
det sted, hvor den part, mod hvem fuldbyrdelsen
begæres, har sin bopæl; har denne ingen bopæl i
fuldbyrdelsesstaten, er retten på stedet for fuldbyrdelsen kompetent, dvs. det sted, hvor den, mod hvem
fuldbyrdelsen begæres, har sine aktiver. Retten på
fuldbyrdelsesstedet er altså kun subsidiært kompetent.

Det samme gælder afgørelser og domme, som falder
ind under det anvendelsesområde, der omfattes af
Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen (1).
Den tysk-nederlandske konvention af 30. august 1962
fastsætter ligeledes bestemmelser om, at retsafgørelser, der er truffet i en af de to stater, fuldbyrdes i den
anden, for så vidt tilladelsen til fuldbyrdelse formelt
er meddelt gennem en fuldbyrdelsespåtegning.
Lignende bestemmelser som i artikel 31, nemlig en
procedure, som i praksis var ensidig, var også indeholdt i den tysk-franske konvention om Saar-spørgsmålet af 27. oktober 1956. Erhvervskredse i Saar j
området har bekræftet, at disse bestemmelser har svaret til forventningerne. Således blev afgørelsen af ca.
80 % af begæringerne om fuldbyrdelsespåtegning
allerede truffet på det første ikke-kontradiktoriske og
skriftlige stadium af processen. I de fleste tilfælde har
den part, mod hvem begæringen om fuldbyrdelse er
fremsat, givet afkald på at indlede en kontradiktorisk
proces gennem appel. Dette har sin gode grund deri,
at tilladelsen til tvangsfuldbyrdelse kun undtagelsesvis nægtes, og risikoen for at måtte bære sagsomkostningerne afholder den part, mod hvem fuldbyrdelsen
begæres, fra at indlede en appel- eller genoptagelsessag, såfremt han ikke med sikkerhed kan gøre sig håb
om et gunstigt udfald.
Artikel 31 tager ikke stilling til spørgsmålet om,
hvorvidt den i domsstaten afsagte dom eller afgørelsen om meddelelse af fuldbyrdelsespåtegning giver
hjemmel til fuldbyrdelse i fuldbyrdelsesstaten.
Vendingen »på begæring af en berettiget part« betyder, at retten til fremsættelse af en sådan begæring
tilkommer enhver, der i domsstaten kan påberåbe sig
afgørelsen.

Bestemmelsen om, at begæringen skal fremsættes
over for retten på det sted, hvor den, mod hvem fuldbyrdelsen begæres, har sin bopæl, hviler på følgende
betragtninger. Det er ikke udelukket, at den pågældende har aktiver i forskellige retskredse i fuldbyrdelsesstaten. Var udelukkende fuldbyrdelsesstedets ret
kompetent, ville den, der fremsætter begæringen,
kunne vælge mellem forskellige retter. Blev begæringen afslået af én ret, ville den, der fremsætter begæringen, i stedet for at indlede den i konventionen fastsatte appel- eller genoptagelsessag kunne indbringe
sagen for en anden ret, som ikke ubetinget ville nå
frem til en afgørelse på linie med den første ret; dette
ville kunne finde sted uden modpartens vidende,
fordi der er tale om en ikke-kontradiktatorisk procedure.
Artikel 33
I henhold til artikel 33 afgøres de nærmere bestemmelser for fremsættelse af begæringen efter lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten.
De nærmere enkeltheder vedrørende begæringens
indhold, det antal eksemplarer, der skal forelægges
retten, fastlæggelse af de kompetente myndigheder,
der kan modtage begæringen, i givet fald det sprog,
på hvilket begæringen skal udfærdiges, samt om det
er påkrævet, at en advokat (avocat eller avoué) medvirker, afgøres efter de enkelte staters nationale lovgivning.
Følgende bestemmelser i de kontraherende stater skal
tages i betragtning:
Belgien:
»Code judiciaire« — artiklerne 1025 og 1027;

Artikel 32
Denne artikel fastsætter, over for hvilken myndighed
begæringen skal fremsættes i de enkelte stater, samt

Forbundsrepublikken Tyskland, Nederlandene, Italien:
Spørgsmålet reguleres ved en gennemførelseslov til
konventionen;
Frankrig:

(*) Revideret Mannheim-konvention om skibsfart på Rhinen af 17. oktober 1868.

Den franske civilproceslov — artikel 1040;
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Luxembourg:
I henhold til den nationale lovgivning skal der beskikkes en advokat (avoué), fordi en formel begæring
skal fremsættes for retten gennem en advokat
(avoué). Som begrundelse anføres almindeligvis artikel 856 eller artikel 512 i den luxembourgske civilproceslov.
De dokumenter, hvis fremlæggelse er fastsat i artiklerne 46 og 47, skal vedlægges begæringen.
Vedlægger den, der fremsætter begæringen, ikke dissé
dokumenter, skal begæringen efter udvalgets opfattelse ikke uden videre afvises; derimod kan retten
udsætte afgørelsen og give den, der fremsætter begæringen, en frist. Er de fremlagte dokumenter ikke
tilstrækkelige, og kan retten ikke fastslå sagens
kendsgerninger, kan denne afvise begæringen.
Endelig skal den, der fremsætter begæringen, i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning enten vælge
en processuel bopæl eller udpege en procesfuldmægtig i retskredsen for den ret, som begæringen er indgivet til. Denne bestemmelse har betydning i to henseender. For det første af hensyn til underretningen
om afgørelsen til den, der fremsætter begæringen
(artikel 35), for det andet af hensyn til det tilfælde,
hvor den, mod hvem fuldbyrdelsen begæres, appellerer eller indgiver begæring om genoptagelse »i overensstemmelse med reglerne om kontradiktorisk procedure« (artikel 37).
Den, mod hvem fuldbyrdelsen begæres, skal altså
indstævne den, der fremsætter begæringen. Valget af
processuel bopæl eller udpegning af en procesfuldmægtig muliggør en hurtig fQrkyndelse af denne
stævning i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning
og udelukker risikoen for fejlforsendelse samt de
risici, der er forbundet med forkyndelsen af de rets J
lige processkrifter i udlandet.
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begæres »på dette tidspunkt af sagens behandling kan
fremsætte erklæringer over for retten«.
Udvalget havde ganske vist først overvejet den mulighed at give retten en vis frist, inden for hvilken afgørelsen skulle træffes; det har imidlertid set bort fra
denne mulighed, fordi det ikke er sædvane at
fastsætte en sådan frist for retten, og desuden vil der
ikke kunne indføres sanktibner for det tilfælde, at fristen ikke bliver overholdt.
Efter konventionen har den ret, som begæringen er
indgivet til, heller ikke i undtagelsestilfælde beføjelser
til at opfordre den part, mod hvem fuldbyrdelsen
begæres, til at udtale sig. At tilkende retten en sådan
beføjelse ville bryde princippet om processens ensidighed. Mange retter kunne være tilbøjelige til at
høre den, mod hvem fuldbyrdelsen begæres; dette
ville føre til en systematisk omdannelse af den ensidige proces til en kontradiktorisk. Desuden ville det
overraskelsesmoment, som eksekvaturprocessen bør
indebære, svækkes, idet det er hensigten at fratage
sagsøgte muligheden for at unddrage sine aktiver fra
fuldbyrdelsen.
Beskyttelsen af den part, mod hvem fuldbyrdelsen
begæres, er tilstrækkelig sikret, da han har mulighed
for at rejse en appel- eller genoptagelsessag mod den
afgørelse, gennem hvilken fuldbyrdelsen tillades, og
således foranledige en kontradiktorisk behandling af
sagen.
Som det fremgår af ovenstående redegørelse, kan
begæringen alene afslås af en af de i artiklerne 27 og
28 anførte grunde; en efterprøvelse af den udenlandske afgørelse med hensyn til sagens realitet er
ikke tilladt. Følgelig er en ny påstand i sagen, dvs. en
påstand med hensyn til sagens realitet, som ikke er
blevet fremført for den udenlandske ret, ikke mulig.
Den ret, som begæringen er indgivet til, kan tillade
fuldbyrdelsen eller afslå begæringen, men ikke ændre
den udenlandske dom.

I de fleste tilfælde vil den, der fremsætter begæringen,
formentlig have sin bopæl uden for fuldbyrdelsesstaten.

Retten kan afslå begæringen, såfremt den ikke opfylder kravene i artiklerne 32 og 33.

Der blev fastsat en bestemmelse om udpegning af en
procesfuldmægtig, fordi valget af en processuel bopæl
er ukendt i tysk ret.

Artikel 35

I øvrigt er resultatet af begge foranstaltninger det
samme.

Denne artikel fastsætter, at justitssekretæren straks og
på den måde, der er foreskrevet i fuldbyrdelsesstatens
lovgivning, underretter den, der har fremsat begæringen, om den afgørelse, der er truffet vedrørende
begæringen.

Artikel 34
Denne artikel fastsætter, at den ret, der behandler
begæringen, skal træffe sin afgørelse »snarest
muligt«, uden at den part, mod hvem fuldbyrdelsen

Det er vigtigt, at den, der har fremsat begæringen,
underrettes om den trufne afgørelse. H a r denne sin
bopæl i udlandet, viser det sig nu, hvor nyttigt valget
af en processuel bopæl eller udpegning af en procesfuldmægtig er.
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Udformningen af meddelelsen retter sig efter fuldbyrdelsesstatens nationale lovgivning, uanset om der
med afgørelsen gives tilladelse til fuldbyrdelse, eller
om begæringen afslås.

Beregningen af fristens længde retter sig ligeledes efter
den nationale lovgivning i den stat, hvor afgørelsen er
truffet.
Artikel

Artikel
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37

36

Tillades fuldbyrdelsen, skal afgørelsen forkyndes for
den part, mod hvem fuldbyrdelsen begæres. Denne
kan, fra det tidspunkt afgørelsen er forkyndt, anfægte
afgørelsen ved appel eller genoptagelse. Med hensyrt
til fristen for appel og begyndelsestidspunktet for
denne sondres der i henhold til artikel 36 mellem to
muligheder
a) Har den pågældende part bopæl i den stat, hvor
afgørelsen er truffet, er fristen 1 måned. Det tidspunkt, fra hvilket fristen løber, retter sig efter de
almindelige nationale bestemmelser, som ikke kan
fraviges.
b) Har den pågældende part bopæl i en anden kontraherende stat, er fristen 2 måneder. Fristen løber
fra den dag, hvor afgørelsen enten er blevet forkyndt for den pågældende personligt eller på hans
bopæl i1).
I Frankrig og i Nederlandene lades tidspunktet
for overdragelsen til »leParquet« og i Belgien tidspunktet for indgivelse til postbesørgelse (artikel 40
i udkastet til en »Code judiciaire«) eller fremsendelse gennem den belgiske konsul til de udenlandske myndigheder ude af betragtning (2).
Disse fra enkelte staters lovgivning afvigende bestemmelser tjener til beskyttelse af den, mod
hvem fuldbyrdelse begæres, og som ikke på grund
af fristens udløb afskæres fra at fremsætte sine
synspunkter, uden at afgørelsen er blevet forkyndt
for ham i rette tid, og uden at han har haft mulighed for at varetage sine interesser under sagen.
En forlængelse af fristen på grund af afstanden er
ikke mulig, fordi fristen vil være tilstrækkelig til
at give den pågældende part mulighed for eventuelt at varetage sine interesser.
p) Har den pågældende part bopæl uden for Fællesskabet, løber fristen fra den dag, afgørelsen er forkyndt, eller fra den dag, forkyndelsen i henhold
til retten i den stat, i hvilken afgørelsen er truffet,
anses for at være sket.
I dette tilfælde kan fristen på en måned forlænges på
grund af den større afstand efter den i den pågældende stat gældende nationale lovgivning.

(*) Ved forkyndelse på bopælen forstås aflevering af processkriftet til en dér antruffet person, som efter loven
er bemyndiget til at modtage genparten af det indledende processkrift, eller — hvis han ikke antræffes
— aflevering til en kompetent myndighed.
(2) Den belgiske kassationsret — 4. marts 1954, Revue
des huissiers de Belgique, maj/juni 1954, s. 15.

Denne artikel fastsætter de retter, til hvilke appel kan
ske, eller over for hvilke begæring om genoptagelse
kan fremsættes i de enkelte lande.
Sagen for den ret, der skal træffe afgørelse i appeleller genoptagelsessagen, behandles som en kontradiktorisk procedure; det påhviler derfor den part,
mod hvem fuldbyrdelse er begæret, at indstævne
modparten.
Den ret, der skal træffe afgørelse i appel- eller genoptagelsessagen, skal kontrollere, om appel- eller genoptagelsessagen er indgivet i overensstemmelse med
forskrifterne; den skal endvidere afgøre, om appeleller genoptagelsessagen er begrundet på grundlag af
supplerende oplysninger fra den part, der har indgivet den pågældende appel- eller genoptagelsessag.
Denne part kan f.eks. fremføre, at den i domsstaten
afsagte dom er en udeblivelsesdom, og at han ikke
har haft mulighed for at varetage sine interesser i
domsstaten, eller også at der i fuldbyrdelsesstaten
allerede mellem de samme parter er afsagt en med
den udenlandske afgørelse uforenelig dom. Appeleller genoptagelsessagen kan også støttes på artikel
38, såfremt den part, mod hvem fuldbyrdelsen er
begæret, allerede i domsstaten ved appel eller genoptagelse har anfægtet den dom, på grundlag af hvilken
fuldbyrdelse skal kunne tillades.
Den ret, til hvilken appel er sket, eller begæring om
genoptagelse indgivet, kan ikke efterprøve den udenlandske afgørelse med hensyn til sagens realitet; en
sådan beføjelse ville være uforenelig med konventionens grundtanke. Derimod kan den, mod hvem fuldbyrdelse er begæret, støtte appel- eller genoptagelsessagen på kendsgerninger, der er fremkommet efter
afsigelsen af den udenlandske dom, ved f.eks. at godtgøre, at han efter afsigelsen af den udenlandske dom
har betalt sin gæld. Som Batiffol bemærker, er en
sådan indsigelse speciel for eksekvaturprocessen (8) (4).
I henhold til artikel 37, stk. 2, kan afgørelsen i appeleller genoptagelsessagen hverken anfægtes ved appel
eller genoptagelse. Den kan kun anfægtes ved en kassationsappel, henholdsvis en »Rechtsbeschwerde«.
Denne bestemmelse bygger på følgende overvejelser.
Først og fremmest er der tale om en stærk begrænsning af de grunde, der kan give anledning til at tilladelsen til fuldbyrdelse nægtes, og de vedrører ordre
public i fuldbyrdelsesstaten. Det er næppe nødven(3) BATIFFOL, op. cit., s. 863; fodnote under 57.
(4) Jf. for Forbundsrepublikken Tyskland paragraf 767
ZPO; jf. også BAUMBACH-LAUTERBACH, Zivilprozefiordnung paragraf 723, anm. 1.
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digt at fortsætte drøftelsen af dette begreb. Desuden
er situationen en anden end i en ren intern proces i
det enkelte land. Processen i realitetssagen har allerede været ført i domsstaten, og herunder er konventionen hverken til hinder for appel eller indgivelse af
begæring om genoptagelse. Konventionen kan ganske
vist anvendes på afgørelser, som er foreløbigt eksigible, men i dette tilfælde kan den ret, der behandler
appel- elier genoptagelsessagen, i henhold til artikel
38 udsætte afgørelsen. En ophobning af appel- eller
genoptagelsessager, som af den tabende part udelukkende ville kunne anvendes i den hensigt at forhale
sagen, ville betyde en hindring af den med konventionen tilstræbte frie bevægelighed for domme. Da en
kassationsappel ikke kendes i Forbundsrepublikken
Tysklands lovgivning, fastsattes det til sikring af
ligevægten mellem de kontraherende stater, at en af
»Oberlandesgericht« truffet afgørelse kan anfægtes
ved en »Rechtsbeschwerde«.
Artikel 38
Denne artikel omhandler det tilfælde, hvor den udenlandske retsafgørelse i domsstaten allerede er anfægtet ved ordinær appel eller genoptagelse, samt det
tilfælde, hvor fristen for en sådan appel eller genoptagelse endnu ikke er udløbet. Den ret, der behandler
appel- eller genoptagelsessagen, kan enten udsætte
afgørelsen, tillade fuldbyrdelse, eller gøre den betinget af, at der stilles en sikkerhed, som den pågældende ret fastsætter, subsidiært give den part, mod
hvem fuldbyrdelse begæres, en frist for iværksættelse
af appel eller indgivelse af begæring om genoptagelse.
Denne bestemmelse kan føres tilbage til den tysk-belgiske konvention (artikel 10); den skal »beskytte den,
mod hvem fuldbyrdelse begæres, mod ulemper, som
eventuelt ville kunne affødes af fuldbyrdelsen af afgørelser, som endnu ikke har fået retskraft, og som
måtte blive ændret« (1).
Artikel 38 omhandler udelukkende retsafgørelser,
som uanset appel eller genoptagelse kan fuldbyrdes i
domsstaten.
Beføjelsen til at udsætte afgørelsen tilkommer alene
den ret, der behandler appel- eller genoptagelsessagen; udsættelsen kan kun ske på begæring af den,
mod hvem fuldbyrdelsen er begæret. Denne bestemmelse er fastsat, fordi den part, mod hvem fuldbyrdelsen begæres, ikke giver møde under første stadium
af processen og derfor ikke kan opfordres til at gøre
sine indsigelser gældende.
Artikel 39
Denne artikel indeholder to meget vigtige bestemmelser. For det første foreskriver den, at den, der har
fremsat begæringen, inden udløbet af fristen for appel
(x) Jf. den tysk-belgiske konvention, forhandlernes redegørelse.
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eller indgivelse af begæring om genoptagelse, eller inden der er truffet afgørelse i appel- eller genoptagelsessagen, kun kan anvende sikrende retsmidler, og
kun sådanne, som kan anvendes efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning. For det andet foreskriver den, at
den afgørelse, der tillader fuldbyrdelse, giver hjemmel
til anvendelse af sådanne retsmidler. Artikel 39 tillader også fordringshaveren i visse stater, f.eks. Forbundsrepublikken Tyskland, at indlede første fase af
fuldbyrdelsen på grundlag af det udenlandske dokument.
Gennem denne bestemmelse skal ligevægten mellem
parternes rettigheder og interesser under eksekvaturprocessen tilgodeses, og samtidig skal det undgås, at
en af parterne lider tab på grund af procedurereglerne.
For det første skal den, der fremsætter begæringen,
og som på grundlag af den udenlandske retsafgørelse
er i besiddelse af et eksekutionsgrundlag være i stand
til straks at anvende alle retsmidler, hvorved det hindres, at den part, mod hvem fuldbyrdelse er begæret,
kan unddrage genstande, hvori der kan gøres udlæg,
fra fuldbyrdelsen. Denne mulighed står åben for den,
der har fremsat begæringen, ved den særlige ensidige
procedure, og i henhold til artikel 39, idet det dér
fastsættes, at den afgørelse, der tillader fuldbyrdelse
også, giver hjemmel til at anvende sådanne retsmidler. Denne hjemmel indtræffer automatisk. Det er
ikke påkrævet, at den, der har fremsat begæringen,
beviser, at sagen er uopsættelig eller at der er fare
forbundet med udsættelsen, selv om den nationale
lovgivning i en kontraherende stat foreskriver dette.
Den pågældende hjemmel til anvendelse af sikrende
retsmidler er heller ikke betinget af fuldbyrdelsesdommerens godkendelse.
På den anden side er eksekvaturprocessen som følge
af dens ensidige karakter til hinder for, at der kan
træffes irreversible foranstaltninger over for den part,
mod hvem fuldbyrdelse er begæret. Denne kan nemlig gøre gældende, at der findes grundlag for nægtelse
af fuldbyrdelse, hvor der f.eks. ikke er foretaget en
tilstrækkelig undersøgelse af ordre publicspørgsmålet.
Det syntes således påkrævet til beskyttelse af denne
part at udsætte fuldbyrdelsen, der sædvanligvis
omfatter både sagsøgtes rørlige og faste ejendom,
indtil udløbet af fristen for appel eller indgivelse af
begæring om genoptagelse udløber (sml. artikel 36),
eller indtil der er truffet afgørelse i appel- eller genoptagelsessagen, såfremt en sådan er rejst. Med andre ord virkningen af en i henhold til artikel 31 truffet afgørelse om fuldbyrdelse — og det drejer sig i
den forbindelse om et modstykke til den ensidige
proces, som indledes på begæring — er begrænset,
for så vidt som det er udelukket inden udløbet af fristen for appel eller indgivelse af begæring om genoptagelse, eller inden der er truffet afgørelse i appeleller genoptagelsessagen, at stille formuegoder tilhøreride den part, mod hvem fuldbyrdelse er begæret, til
tvangsaution på grundlag af denne afgørelse.
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Artikel 40 og 41
Disse artikler omhandler det tilfælde, hvor begæringen
afslås. I henhold til artikel 40 har den, der har fremsat begæringen, mulighed for at appellere eller indgive begæring om genoptagelse til den kompetente
appelret i fuldbyrdelsesstaten.
Udvalget anså det ikke for påkrævet i konventionen
at fastsætte en bestemt frist. Den, der har fremsat en
begæring, som er blevet afslået, kan appellere eller
indgive begæring om genoptagelse inden for en frist,
som han finder passeride, og som han f.eks. har behov
for til fremskaffelse af nødvendig dokumentation.
Appel- eller genoptagelsessagen bliver kontradiktorisk, fordi den ret, der behandler den pågældende
appel- eller genoptagelsessag, skal høre den part,
mod hvem fuldbyrdelse er begæret. Procedurens kontradiktoriske karakter var påkrævet for at undgå en
ophobning af appel- og genoptagelsessager. Havde
der været tale om en ensidig procedure i forbindelse
med appel- eller genoptagelsessagen, ville det have
været nødvendigt at indføre en yderligere instans for1
at give den part, mod hvem fuldbyrdelse var begæret,
mulighed for at gøre sine indsigelser gældende,
såfremt den ret, der behandler appel- eller genoptagelsessagen, skulle underkende den af første instans
trufne afgørelse og tillade fuldbyrdelse. Udvalget ville
undgå en sådan ophobning af appel- og genoptagelsessager. Desuden vælter forkastelsen af begæringen
formodningen om den udenlandske doms gyldighed.
Den part, mod hvem fuldbyrdelse er begæret,
indstævnes i overensstemmelse med den i fuldbyrdelsesstaten gældende lovgivning.
Den ret, der behandler appel- eller genoptagelsessagen, kan kun træffe afgørelse, såfremt den part, mod
hvem fuldbyrdelse begæres, faktisk har haft mulighed
for at gøre indsigelse. Gennem denne bestemmelse
skal den pågældendes ret til at varetage sine interesser
tilgodeses og ulemper ved visse ordninger i forbindelse med forkyndelse i udlandet afhjælpes. Disse
ulemper vejer så meget tungere, som den part, mod
hvem fuldbyrdelse er begæret i tilfælde af, at han ikke
indstævnedes i så god tid at han kunne varetage sine
interesser, ikke længere rådede over retsmidler, der
kunne give ham mulighed for at anfægte en afgørelse
truffet af den ret, der behandlede appel- eller genoptagelsessagen — bortset fra kassationsappel, henholdsvis »Rechtsbeschwerde«, hvis lovgivningen i
fuldbyrdelsesstaten tillader en sådan (artikel 41).
På grundlag af de i artikel 40 omhandlede garantier
fastsætter artikel 41, at den afgørelse, der træffes i
appel- eller genoptagelsessagen, kun kan anfægtes
ved en kassationsappel. I bemærkningerne til artikel
37 er der allerede redegjort for grunden til, at bestemmelsen om en »Rechtsbeschwerde« måtte indføjes for
Forbundsrepublikken Tysklands vedkommende.
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Procesformen for den i artiklerne 40 og 41 omhandlede appel- eller genoptagelsessag retter sig efter bestemmelserne i de kontraherende staters nationale
lovgivning; disse stater kan også fastsætte frister.

Artikel 42

Denne artikel omhandler to forskellige tilfælde.

I henhold til artikel 42, stk. 1, har retten i fuldbyrdelsesstaten beføjelse til at tillade fuldbyrdelse af nogle
af de af dommen omfattede krav og at nægte tilladelse til fuldbyrdelse af andre (1). Som det anføres i
bemærkningerne til Benelux-traktaten, som indeholder en lignende bestemmelse, »består denne beføjelse
i at foretage en begrænsning i alle de tilfælde, hvor
en afgørelse, der vedrører flere af hinanden uafhængige krav, kun er i modstrid med fuldbyrdelsesstatens
ordre public for så vidt angår en del af disse krav,
medens den med hensyn til de øvrige er forenelig dermed«.

I henhold til artikel 42, stk. 2, kan den, der fremsætter begæringen, begære delvis fuldbyrdelse. Retten
kan følgelig imødekomme denne begæring. Som det
fremgår af redegørelsen til Benelux-traktaten »er det
muligt, at den kreditor, der har begæret fuldbyrdelse,
kun ønsker delvis fuldbyrdelse, f.eks. fordi den afgørelse, på grundlag af hvilken fuldbyrdelsen iværksættes, pålægger skyldner at betale beløb, der efter dommens afsigelse delvis er betalt« (2).

I den tysk-belgiske og den belgisk-italienske konvention, som indeholder en tilsvarende bestemmelse,
klarlægges det, at den, der har fremsat begæringen,
kan gøre brug af denne ret, uanset om dommen
omfatter et eller flere krav.

Artikel 43

Denne artikel vedrører afgørelser, hvorved der
fastsættes en tvangsbøde. Nogle fuldbyrdelseskonventioner indeholder en tilsvarende bestemmelse (jf. Benelux-traktaten, artikel 14, tysk-nederlandske konvention artikel 7).

(*) Sml. Benelux-traktaten (artikel 14, stk. 4), franskitalienske konvention (artikel 3), italiensk-nederlandske
konvention (artikel 3), tysk-belgiske konvention (artikel 11), belgisk-italienske konvention (artikel 10),
tysk-nederlandske konvention (artikel 12).
(2) Jf. også den tysk-belgiske (artikel 11) og den belgiskitalienske konvention (artikel 10).
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Af den vedtagne tekst fremgår, at de i en kontraherende stat trufne afgørelser hvorved sagsøgte gennem
fastsættelse af et bestemt beløb for hver dags forsinkelse skal tvinges til opfyldelse, kun er eksigible på
en anden kontraherende stats højhedsområde,
såfremt retten i domsstaten endeligt har fastsat
tvangsbødens størrelse.

Artikel 44
Denne artikel omhandler fri proces.
Tilsvarende bestemmelser findes allerede i nogle fuldbyrdelseskonventioner (x). Den af udvalget foreslåede
bestemmelse supplerer den af de seks stater ratificerede Haager-civilproceskonvention af 1. mårts 1954
for så vidt som den part, der i domsstaten har fået fri
proces, også uden videre nyder denne ret i fuldbyrdelsesstaten, men dog kun for så vidt angår proceduren til meddelelse af fuldbyrdelsespåtegning. Den i
konventionen fastsatte automatiske virkning omfatter
følgelig hverken fuldbyrdelsesforanstaltningerne eller
procedurer, som følge af appel eller indgivelse af
begæring om genoptagelse.
Artikel 44 hviler på forskellige overvejelser.
Da underholdspligt falder inden for konventionens
anvendelsesområde, har udvalget først og fremmest
taget hensyn til de humanitære aspekter, som også
ligger til grund for den tilsvarende bestemmelse i
Haager-konventionen af 1958.

Der kan frem for alt ikke ses bort fra, at en uformuende ansøger ville blive forfordelt i forhold til enhver
anden ansøger, såfremt man havde tvunget ham til
forud for sin begæring om tilladelse til fuldbyrdelse i
fuldbyrdelsesstaten at underkaste sig en procedure
med henblik på anerkendelse af den afgørelse, ved
hvilken der var meddelt ham fri proces i domsstaten.
H a n ville således gå glip af fordelen ved en hurtig
procesform og overraskelsesmomentet, som ifølge afsnit III skal tilkomme enhver, der søger fuldbyrdet en
dom i udlandet.

Netop på baggrund af denne overvejelse begrænsedes
på den anden side den automatiske udvidelse af retten til fri proces til at omfatte proceduren for meddelelse af fuldbyrdelsespåtegning, og ikke proceduren i

(') Haager-konventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn (artikel 9), den italiensknederlandske konvention (artikel 6), tysk-nederlandske
konvention (artikel 15).
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forbindelse med appel eller indgivelse af begæring om
genoptagelse. Efter at ansøgningsproceduren er indledt, kan den part, der har indgivet begæringen, eller
modparten nemlig i henhold til Haager-konventionen
af 1954 foretage de nødvendige skridt i fuldbyrdelsesstaten til opnåelse af fri proces på samme måde som
en statsborger i denne stat.
I henhold til artikel 47, nr. 2, skal den, der har indgivet begæringen, samtidig med begæringen om tilladelse til fuldbyrdelse fremlægge de dokumenter, der
godtgør, at der er meddelt ham fri proces i domsstaten.

Artikel 45
Denne artikel vedrører sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger. En tilsvarende bestemmelse findes allerede i Haager-konventionen af 1. marts 1954. Ganske
vist fritages i denne kun statsborgere i de kontraherende stater med bopæl i én af disse kontraherende
stater fra at stille sikkerhed (artikel 17). I henhold til
artikel 45 i den foreliggende konvention er en part,
som i én kontraherende stat har til hensigt at få fuldbyrdet en i en anden kontraherende stat truffet afgørelse, fritaget for at stille sikkerhed, uanset den
pågældendes statsborgerskab eller bopæl. Det er følgelig ikke nødvendigt at opfylde de to i Haager-konventionen af 1954 fastsatte betingelser om statsborgerskab og bopæl.
Efter udvalgets opfattelse er det ikke rimeligt, at der
skal stilles sikkerhed i forbindelse med en procedure,
der er indledt med henblik på opnåelse af fuldbyrdelsespåtegning.
Endvidere anser udvalget det ikke for påkrævet at
fravige bestemmelserne i Haager-konventionen af
1954 også med hensyn til den proces, der føres i
domsstaten.

Afdeling

3

Fælles bestemmelser
Denne afdeling omhandler de dokumenter, der skal
fremlægges af den part, der søger anerkendelse af en
afgørelse, eller som ønsker at iværksætte fuldbyrdelse
af en afgørelse.
Medens artikel 46 gælder både anerkendelse og fuldbyrdelse, vedrører artikel 47 alene begæringen om tilladelse til fuldbyrdelse. Det skal på forhånd bemærkes, at der ikke er nogen grund til at kræve de i artikel 47 nævnte dokumenter fremlagt på anerkendelsesstadiet.
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Artikel 47, nr. 1, fastsætter nemlig, at der skal
fremlægges dokumenter, hvoraf det fremgår, at retsafgørelsen er eksigibel i domsstaten. At afgørelsen
skal være eksigibel, kræves imidlertid kun som
forudsætning for fuldbyrdelse (artikel 31).

Artikel 47, nr. 2, der vedrører dokumenter, der godtgør, at der er meddelt ansøgeren fri proces i domsstaten, har ligeledes alene betydning for proceduren med
henblik på opnåelse af fuldbyrdelsespåtegning. Hensigten med disse dokumenter er nemlig automatisk at
meddele den part, som i domsstaten har fået fri proces, fri proces også i eksekvaturprocessen (artikel 44).

Anerkendelsen forudsætter derimod ingen særlig procedure (artikel 26). Gøres den i tilfælde af tvist
selvstændigt gældende, finder artikel 44 og følgelig
også artikel 47, nr. 2, anvendelse, fordi artikel 26
henviser til afdeling 2 og 3 i afsnit III.

I henhold til artikel 46, nr. 1, skal der uanset om der
er tale om anerkendelse eller fuldbyrdelse fremlægges
en genpart af afgørelsen, der opfylder de nødvendige
betingelser med hensyn til godtgørelse af dens ægthed.

Det er unødvendigt at knytte særlige bemærkninger
til denne bestemmelse, som findes i alle fuldbyrdelseskonventioner. En doms ægthed fastslås på grundlag
af reglen »locus regit actum«. Ifølge dette fastsattes
betingelserne for genpartens gyldighed efter den
nationale lovgivning på det sted, hvor dommen er1
blevet afsagt (1).

I henhold til artikel 46, nr. 2, skal, hvor det drejer sig
om en udeblivelsesdom, også de dokumenter
fremlægges, hvoraf det fremgår, at det indledende
processkrift i sagen er blevet forkyndt for eller meddelt den udeblevne part.

Den ret, over for hvilken anerkendelsen gøres gældende eller begæring om tilladelse til fuldbyrdelse
fremsættes, skal nemlig — da det drejer sig om en
udeblivelsesdom — have mulighed for at efterprøve,
om sagsøgte har haft mulighed for at varetage sine
interesser.

I artikel 47 fastsættes det, at følgende dokumenter
skal fremlægges:

(*) WESER: Traité franco-belge du 8 juillet 1899. Étude
critique nr. 247.
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a) Dokumenter, hvoraf det fremgår, at retsafgørelsen
efter domsstatens lovgivning er eksigibel. Det
kræves ikke ubetinget, at der fremlægges et
særligt dokument. I Frankrig følger således den
»foreløbige eksigibilitet« af den i afgørelsen inde' holdte særlige passus, såfremt bestemmelserne i
civilproceslovens artikel 135 a anvendes. Kendelser i summariske sager (ordonnances rendues sur
référé) er altid foreløbigt eksigible (artikel 809 i
den franske civilproceslov); det samme gør sig
gældende for afgørelser truffet under den ensidige
proces, som indledes på begæring (ordonnances
sur requete, artikel 54 i décret af 30. marts 1808).
For alle andre afgørelsers vedkommende kan eksigibiliteten altid kun følge af en sammenholdelse
af den dag, på hvilken afgørelsen er truffet, den
dag, på hvilken den er blevet forkyndt, og de frister, der tilkommer parterne til appel eller genop-.
tagelse (2).
De dokumenter, hvoraf det fremgår, at afgørelsen
er forkyndt, skal ligeledes fremlægges, fordi retsafgørelser kan være eksigible og følgelig falder
ind under konventionens anvendelsesområde uanset om de er blevet forkyndt for modparten. Inden der imidlertid kan indgives begæring om tilladelse til fuldbyrdelse, skal modparten i det mindste være gjort bekendt med den mod ham afsagte
dom og have haft mulighed for frivilligt at efterkomme den.
b) I givet fald et dokument, der godtgør, at der i
henhold til lovgivningen i domsstaten er meddelt
ansøgeren fri proces i denne stat.

Artikel 48
For at udelukke en overdreven formalisme bemyndiges retten gennem artikel 48 til over for ansøgeren at
fastsætte en frist, som gør det muligt for denne enten
at tilvejebringe de i henhold til artikel 46, stk. 2,
krævede dokumenter vedrørende meddelelse af det
indledende processkrift i sagen, eller at fremlægge
dokumenter, der godtgør, at der er meddelt ansøge(2) Belgien: »Code judiciaire«, artikel 1029 om afgørelser
under den ensidige proces, som indledes på begæring
(ordonnances sur requéte) og artikel 1039 om kendelser i summariske sager (ordonnances sur référé).
Artikel 1398 og 1496 (domme).
Forbundsrepublikken Tyskland: Fuldbyrdelsespåtegning
— paragraf 725 ZPO; i henhold til denne bestemmelse
skal fuldbyrdelsespåtegningen: »ovenstående udskrift
udstedes . . . osv. (angivelse af den pågældende part)
med henblik på fuldbyrdelse«, vedføjes i slutningen af
domsudskriften, underskrives af justitssekretæren og
forsynes med rettens segl.
Luxembourg: Jf. artikel 135, 136 og 137 i den luxembourgske civilproceslov, artikel 164 for udeblivelsesdomme, artikel 439 for handelsretter, artikel 5 i lov af
23. marts 1893 om summariske sager.
Nederlandene: Jf. artikel 339, 350, 430 og 433 samt
artikel 82 og 85 i den nederlandske ZPO.

Nr. C 59/56

De Europæiske Fællesskabers Tidende

ren fri proces i domsstaten (artikel 47, nr. 2). Retten
kan fritage ansøgeren for fremlæggelse af disse dokumenter, såfremt den anser sagen for tilstrækkelig
oplyst gennem anden bevislighed; der tænkes i den
forbindelse på det tilfælde, hvor dokumenterne er
gået tabt.
Stk. 2 vedrører oversættelse af de dokumenter, der
skal fremlægges. For at forenkle spørgsmålet tillades
det, at oversættelsen bekræftes af en person, som i en
af de kontraherende stater er bemyndiget hertil.
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Artikel 49
Ifølge denne artikel er de dokumenter, der skal
fremlægges, fritaget for legalisering eller opfyldelse af
tilsvarende formaliteter, altså også den påtegning, der
er fastsat i Haager-konventionen af 5. oktober 1961
om fritagelse af udenlandske officielt bekræftede
dokumenter for legalisering. Det samme gælder for
den fuldmagt, gennem hvilken ansøgeren f.eks. giver
en advokat eller en avoué fuldmagt til at optræde i
hans sted under fuldbyrdelsesprocessen.

KAPITEL VI

OFFICIELT BEKRÆFTEDE DOKUMENTER OG RETSFORLIG

Artikel 50
De bestemmelser om fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter, som udvalget foreslår, er ikke nye.
Der findes lignende bestemmelser i alle de konventioner, som indtil nu er indgået mellem de seks stater (1), med undtagelse af den tysk-italienske konvention.
Da artikel 1 gælder for hele konventionen, angår artikel 50 kun officielt bekræftede dokumenter vedrørende forhold, der er omfattet af konventionens anvendelsesområde.
Tre betingelser skal være opfyldt for at officielt
bekræftede dokumenter, der er udstedt i en kontraherende stat, kan forsynes med fuldbyrdelsespåtegning i
en anden kontraherende stat:
a) dokumentet skal være eksigibelt i den stat, hvor
det er udstedt;
b) det skal med hensyn til godtgørelse af dets ægthed
opfylde de betingelser, der stilles i denne stat;

0) Den fransk-belgiske (artikel 16), den belgisk-nederlandske (artikel 16), den tysk-belgiske (artikel 14), den
italiensk-belgiske (artikel 13), den tysk-nederlandske
(artikel 16), den italiensk-nederlandske (artikel 8) og
den fransk-italienske konvention (artikel 6).

c) fuldbyrdelse af dokumentet må ikke stride mod
grundlæggende retsprincipper i den stat, som
begæringen rettes til.
Desuden fastslås det, at bestemmelserne i afsnit III,
afdeling 3, finder tilsvarende anvendelse. Heraf følger
navnlig, at der ikke stilles krav om legalisering eller
opfyldelse af tilsvarende formaliteter.

Artikel 51
En bestemmelse om retsforlig anses for nødvendig
særlig af hensyn til det tyske og nederlandske (2);
både efter tysk og nederlandsk ret er forlig, der er
indgået for retten under en retssag umiddelbart eksigible (§ 794, stk. 1, nr. 1, i den tyske og artikel 19 i
den nederlandske civilproceslov).
Ligesom i den tysk-belgiske konvention gælder der
også i denne konvention samme regler for retsforlig
som for officielt bekræftede dokumenter, på grund af
forligenes kontraktmæssige karakter. Fuldbyrdelse
kan derfor kun afslås, såfremt dette ville stride mod
ordre public i den stat, som begæringen rettes til.

(2) Jf. den tysk-belgiske (artikel 14, stk. 1), den tysknederlandské (artikel 16) og den tysk-italienske konvention (artikel 9); Haager-konventionen om værnetingsaftalen (artikel 10).
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KAPITEL VII

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 52
Vedrørende afgørelsen af, hvor en part har bopæl
(artikel 52), henvises til kapitel IV, A, 3, hvor dette
spørgsmål behandles.

erkendt
i en
anden
stat,
hvor
selskabets
vedtægtsmæssige hjemsted befinder sig, og hvis retsregler lægger vægt på dette. Efter udvalgets opfattelse
kan retten i den stat, begæringen rettes til, på grundlag af artikel 28, stk. 1, nægte at anerkende afgørelsen med den begrundelse, at retterne i dette land var
enekompetente.

Artikel 53
Ifølge artikel 53 skal selskabers og juridiske personers
hjemsted ved anvendelsen af denne konvention ligestilles med fysiske personers bopæl.
Det bestemmes ikke i konventionen, hvad der skal
forstås ved selskabers og juridiske personers hjemsted, lige så lidt som ved begrebet bopæl.
Spørgsmålet om, efter hvilken lovgivning hjemstedet
skal bestemmes, afgøres af retten efter de internationalprivatretlige regler, der gælder for den. Udvalget
så ingen anden mulig løsning, især ikke i en henvisning til artikel 52, da retsopfattelsen i Fællesskabets
medlemslande er forskellig på dette område. Udvalget
ønskede også at undgå at gøre indgreb i det igangværende arbejde i Fællesskabet på selskabsrettens
område.
Udvalget har været opmærksom på, at anvendelsen af
konventionens artikel 16, nr. 2, kan give anledning til
vanskeligheder. £)ette vil f.eks. kunne ske, såfremt
retten i én stat, opløser et selskab, der har sit virkelige hovedsæde i denne stat, og afgørelsen ønskes an-

Artikel 53 vedrører ikke det forudgående spørgsmål
om, hvorvidt et selskab eller en juridisk person skal
anerkendes; dette afgøres efter almindelige interne
retsregler eller efter Haager-konventionen af 1. juni
1956 om anerkendelse af selskabers, foreningers og
stiftelsers status som juridiske personer (1), så længe
den EF-konvention om gensidig anerkendelse af selskaber og juridiske personer, som er under udarbejdelse, og som ligeledes skal vedtages på grundlag af
Rom-traktatens artikel 220, endnu ikke er trådt i
kraft.
Artikel 53 angår selskaber og juridiske personer. Det
ville ikke have været tilstrækkeligt kun at nævne juridiske personer, fordi nogle selskabsformer (f.eks. »offene Handelsgesellschaft« efter tysk ret), der ikke betragtes som juridiske personer, ikke er omfattet af
dette begreb. Det ville heller ikke have været tilstrækkeligt kun at tale om selskaber, fordi visse sammenslutninger — f.eks. foreninger og stiftelser — i så fald
ikke ville have været omfattet af konventionen.

(*) Ratificeret den 20. april 1966 af Belgien, Frankrig og
Nederlandene.

KAPITEL VIII

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 54

hold end dem, der først opstår gennem konventionen
mellem staterne« ( 8 ).

I almindelighed har fuldbyrdelseskonventioner ikke
tilbagevirkende kraft (2), »for ikke ændre en tilstand,
som allerede er opstået på grundlag af andre retsfor-

Såvidt det ses, finder kun Benelux-traktaten anvendelse på retsafgørelser der er afsagt inden dens
ikrafttræden.

2

' ( ) Den fransk-belgiske (artikel 19), den belgisk-nederlandske (artikel 27), den tysk-belgiske (artikel 17), den
tysk-italienske (artikel 18), den tysk-nederlandske (artikel 20), den italiensk-belgiske (artikel 17) og den
italiensk-nederlandske konventian (artikel 16).

Det forekom ikke berettiget at antage en så vidtgående løsning som i Benelux-traktaten. For det første
(s) Jf. forhandlingsdeltagernés beretning om den tyskbelgiske konvention.
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er betingelserne for anerkendelse og fuldbyrdelse af
en afgørelse i Benelux-traktaten (artikel 13) meget
strengere end i denne konvention. For det andet er de
lettelser, der i denne konvention er fastsat for anerkendelse og fuldbyrdelse, modstykket til de garantier,
som opstilles til fordel for sagsøgte i afsnit II. Netop
med henblik på disse garantier har det på anerkendelses- og fuldbyrdelsesstadiet været muligt at give
afkald på en efterprøvelse af kompetencen for retterne i domsstaten (artikel 28). Disse garantier kan
imidlertid først gøres gældende af en sagsøgt i domsstaten efter konventionens ikrafttræden. Først fra
dette tidspunkt kan sagsøgte på grundlag af konventionen fremsætte den indsigelse, at retten ikke har
været kompetent.

Selv om man i artikel 54 ikke overtager Benelux-traktatens løsning, bliver resultatet dog noget nær det
samme.
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mulighed for i domsstaten at bestride kompetencen
på grundlag af konventionen.

Fuldbyrdelse tillades, såfremt kompetencen for retten
i domsstaten
— enten er i overensstemmelse med en i konventionen indeholdt kompetenceregel, f.eks. at sagsøgte
havde bopæl i domsstaten;
— eller følger af en multilateral eller bilateral konvention, der var gældende mellem domsstaten og
fuldbyrdelsesstaten. Hvis f.eks. en retssag om en
aftale er anlagt ved en tysk domstol, kan den
afgørelse, der er truffet i denne sag, anerkendes og
fuldbyrdes i Belgien, for så vidt forpligtelsen er
opfyldt eller skulle opfyldes i Forbundsrepublikken Tyskland, idet den tyske ret var kompetent i
henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 5, i den tysk-belgiske konvention.

Den foreslåede løsning går ud på,
1. at konventionen finder anvendelse, når retssagen
er anlagt — og dermed også retsafgørelsen er truffet — efter dennes ikrafttræden;
2. at konventionen ikke finder anvendelse, når retssagen er anlagt før konventionens ikrafttræden, og
retsafgørelsen er truffet før dette tidspunkt;
3. at konventionen på visse betingelser finder anvendelse på retsafgørelser, som er truffet efter dens
ikrafttræden i sager, der er anlagt før dette tidspunkt.

I dette tilfælde kan retten i den stat, som begæringen
er rettet til, efterprøve, om retten i domsstaten har
været kompetent; sagsøgte har nemlig ikke haft

Såfremt retten i domsstaten er kompetent ifølge en af
disse regler, skal den afsagte dom anerkendes og fuldbyrdes, for så vidt dette ikke kan nægtes i henhold til
artikel 27 og 28. Anerkendelsen sker uden at der stilles krav om en særlig fremgangsmåde (artikel 26);
fuldbyrdelsen sker ifølge den fremgangsmåde, der er
fastsat i bestemmelserne i afsnit III, afdeling 2, dvs.
på begæring.

Da konventionen efter ordlyden af artikel 54 kun finder anvendelse på retssager, der er anlagt efter dens
ikrafttræden, kan den ikke have indflydelse på sager,
der på dette tidspunkt allerede var anlagt. Hvis der
feks. før konventionens ikrafttræden i Frankrig er anlagt sag ifølge artikel 14 i Code civil mod en person
med bopæl i en anden kontraherende stat, kan denne
person ikke på grundlag af konventionen bestride
den franske domstols kompetence.

KAPITEL IX

FORHOLDET TIL ANDRE KONVENTIONER

Afsnit VII vedrører forholdet mellem konventionen
og andre internationale traktater om retternes kom-

petence samt anerkendelse og fuldbyrdelse
domme; følgende spørgsmål behandles:

af
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1. forholdet mellem konventionen og de bilaterale
konventioner, der allerede gælder mellem visse
medlemsstater (artikel 55 og 56) C1);
2. forholdet mellem konventionen og de internationale konventioner, hvori der på særlige områder
fastsættes eller vil blive fastsat regler for retternes
kompetence samt for anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser (artikel 57);
3. forholdet mellem konventionen og den franskschweiziske konventionen af 15. juni 1869, som er
den eneste fuldbyrdelseskonvention mellem en EFmedlemsstat og en tredjestat, der indeholder
direkte kompetenceregler (artikel 58);
4. forholdet mellem konventionen og andre bi- eller
multilaterale aftaler, som eventuelt vil blive indgået om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme
(artikel 59).

Det forekom forsvarligt ikke at fastsætte regler om
forholdet mellem konventionen og bilaterale traktater, der allerede er indgået mellem EF-medlemsstater
og tredjestater, idet alle disse traktater med undtagelse af den fransk-schweiziske indeholder indirekte
kompetenceregler. Derfor er en konflikt mellem disse
traktater og kompetencereglerne i konventionens afsnit II udelukket. På anerkendelses- og fuldbyrdelsesstadiet vil der sikkert heller ikke opstå vanskeligheder, fordi domme afsagt i disse tredjelande skal anerkendes i overensstemmelse med bestemmelserne i
disse bilaterale traktater.
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3. bestemmelserne i artikel 56, stk. 2, for så vidt angår anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelse, der
er truffet før EF-konventionens ikrafttræden. En
dom, der er afsagt i Frankrig før EF-konventionens ikrafttræden og derfor ifølge artikel 54 ikke
er omfattet af denne, kan således efter EF-konventionens ikrafttræden anerkendes og fuldbyrdes i
Italien på grundlag af den fransk-italienske konvention af 3. juni 1930. Uden denne bestemmelse
ville det kun have været muligt at anerkende og
fuldbyrde domme afsagt før konventionens
ikrafttræden i henhold til almindelig gældende
national ret, dvs. i enkelte kontraherende stater
først efter en prøvelse af sagens realitet; dette ville
uden tvivl have været et tilbageskridt.

Artikel 57

Fællesskabets medlemsstater eller nogle af disse deltager allerede nu i talrige internationale overenskomster
om retternes kompetence og om anerkendelse og
fuldbyrdelse af domme inden for særlige retsområder.
Blandt disse overenskomster bør navnlig følgende
nævnes:
1. den reviderede Mannheimer-konvention af 17.
oktober 1868 om skibsfart på Rhinen (2);
2. Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 om
indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring (8);

Artikel 55 og 56

I artikel 55 findes der en opregning af de konventioner, der ophæves ved EF-konventionens ikrafttræden.
Der gælder dog følgende undtagelse fra princippet
om, at konventionerne sættes ud af kraft:
1. artikel 54, stk. 2, som anført i bemærkningerne til
artikel 54;
2. artikel 56, stk. 1, hvorefter de nævnte konventioner bevarer deres gyldighed på områder, hvor EFkonvenfionen ikke finder anvendelse (fysiske personers retlige status m.v.);

(*) Benelux-traktaten er nævnt, selv om den endnu ikke
er ratificeret af Luxembourg og således ikke er trådt
i kraft. Den er dog taget med for at undgå overlapning mellem konventionen og traktaten ved dens
ikrafttræden.

3. Bruxelles-konventionen af 10. maj 1952 om indførelse af visse ensartede regler om kompetencen
ved skibssammenstød på havet (4);
4. Den internationale Bruxelles-konvention af 10.
maj 1952 om indførelse af visse ensartede regler
om arrest i skibe (4);
5. Rom-konventionen af 7. oktober 1952 angående
skade tilføjet tredjemand på jorden af udenlandsk
luftfartøj (5);

(2) Disse konventioner er pr. 15. september 1966 ratificeret af følgende EF-medlemsstater: Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien, Frankrig og Nederlandene.
(s) Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene.
(4) Belgien og Frankrig.
(5) Belgien og Luxembourg.
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6. Den internationale Berner-konvention af 25.
oktober 1952, med bilag, om befordring af gods
på jernbaner (CIM) (1);
7. Den internationale Berner-konvention af 25.
oktober 1952, med bilag, om befordring af personer og rejsegods på jernbaner (CIV) (1);

8. London-overenskomsten af 27. februar 1953 om
Tysklands gæld til udlandet (1);
9. Haager-konventionen af 1. marts 1954 om civilproces (2);
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Strukturen i disse konventioner er temmelig forskelligartet. Nogle enkelte konventioner omfatter udelukkende retternes kompetence (f.eks. Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 om indførelse af visse
ensartede regler om international luftbefordring) eller
er baseret på indirekte kompetence (som f.eks. Haager-konventionen af 15. april 1958 om anerkendelse
og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn) eller indeholder direkte,
eller endog eksklusive kompetenceregler (som f.eks.
den internationale konvention af 25. oktober 1952
om befordring af gods på jernbane (DIM), hvori det i
artikel 43, stk. 5, bestemmes, at krav i henhold til en
fragtkontrakt kun kan indbringes for retterne i den
stat, hvorunder den jernbane hører, der sagsøges.

12. Haager-konventionen af 15. april 1958 om aftalt
værneting ved internationale køb af løsøre (4);

Den af udvalget foreslåede løsning tillægger konventioner på særlige retsområder forrang frem for EFkonventionen. Det følger heraf, at i det omfang disse
konventioner indeholder direkte eller eksklusive
kompetenceregler, er det kun disse regler, der skal
iagttages af dommeren i domsstaten; i det omfang
konventionerne indeholder bestemmelser om betingelserne for anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser, der er truffet inden for de særlige retsområder,
der er omhandlet i konventionerne, er det kun disse
betingelser, der skal være opfyldt; endelig finder den
fuldbyrdelsesprocedure, der indføres ved nærværende
konvention, ikke anvendelse på disse afgørelser.

13. Paris-konventionen af 29. juli 1960 (5a) om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis
område og Paris-tillægsprotokollen af 28. januar
1964 (5b) samt Bruxelles-tillægskonventionen med
bilag af 31. januar 1963 (5c) til Paris-konventionen
af 29. juli 1960 og Paris-tillægsprotokollen til
tillægskonventionen af 28. januar 1964 ( 5d );

Ved beslutningen om at antage denne klassiske løsning er udvalget gået ud fra den betragtning, at
Fællesskabets medlemsstater ved indgåelsen af de
nævnte konventioner på særlige retsområder i regelen
over for tredjestater har påtaget sig særlige forpligtelser, som de ikke kan ændre uden disse staters samtykke.

14. Bruxelles-konventionen af 25. maj 1962 om ansvaret for indehavere af atomskibe (6);

Desuden må det tages i betragtning:

15. Konventionen af 27. oktober 1956 mellem storhertugdømmet Luxembourg, Forbundsrepublikken Tyskland og Den franske Republik om kanaliseringen af Mosel (7).

1. at de kompetenceregler, der findes i de omtalte
konventioner, beror på særlige omstændigheder
ved de sagsområder, de gælder for, f.eks. flaget
eller registreringsstedet i søretskonventionerne; i
disse konventioner er domicilet kun sjældent anvendt ved bestemmelsen af kompetencen;

(*) Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien, Frankrig,
Luxembourg og Nederlandene.
(2) De seks stater.
(3) Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien, Frankrig,
Italien, Nederlandene.
(4) Italien.
(5) a) og b) Frankrig og Belgien, c) og d) Frankrig.
(e) Ikke ratificeret.
(7) Ratificeret af de pågældende tre stater.

2. at det i EF-konventionen bestemmes, "at afgørelserne i princippet anerkendes, medens det i de
nævnte konventioner på særlige retsområder som
regel er foreskrevet, at anerkendelse og fuldbyrdelse af domme er afhængig af, at en række betingelser opfyldes. Disse betingelser kan desuden
være afvigende fra de i artiklerne 27 og 28 fastsatte afvisningsgrunde; således finder man blandt
disse betingelser i almindelighed kravet om, at ret-

10. Den internationale Geneve-konvention af 19. maj
1956, med underskriftsprotokol, om fragtaftaler
ved international godsbefordring ad landevej
(CMR) («);

11. Haager-konventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende
underholdspligt over for børn (3);
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ten i domsstaten skal have været kompetent;
denne betingelse har man i EF-konventionen givet
afkald på;

3. at den forenklede fuldbyrdelsesprocedure, som
konventionen indeholder, er modstykket til bestemmelserne i afsnit II, der ikke ubetinget skal
overholdes, såfremt retten i domsstaten skal anvende en anden konvention. Det må desuden tages
i betragtning, at såfremt konventioner på særlige
retsområder for eksekvaturprocedurens vedkommende henviser til den almindelige interne lov i
fuldbyrdelsesstaten, så gælder denne lov. Lovgivningsmyndighederne i de enkelte lande hindres
dog ikke i at erstatte den i intern lov foreskrevne
procedure med konventionens for så vidt angår
fuldbyrdelse af afgørelser på områder, der er
omfattet af konventioner på særlige retsområder.

Artikel 58

Denne artikel har særlig betydning for afgørelsen af
visse kompetencespørgsmål, der følger af den franskschweiziske konvention af 15. juni 1869.

Ifølge artikel 1 i den nævnte konvention kan en
schweizer med bopæl i Frankrig indstævne en fransk
statsborger med bopæl i en tredjestat for de franske
domstole.
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Det må fremhæves, at der her for schweiziske statsborgere udelukkende er tale om en mulighed, som er
indrømmet dem, således at intet hindrer dem i at gøre
brug af de apdre bestemmelser i EF-konventionen.

Artikel 59

Som allerede omtalt kan såkaldte »eksorbitante«
kompetenceregler ifølge konventionens artikel 3 ikke
længere gøres gældende, såfremt sagsøgte har bopæl
inden for Fællesskabet; disse kompetenceregler forbliver dog ifølge artikel 4 i kraft, for så vidt angår
sagsøgte rned bopæl uden for Fællesskabet, og i et
sådant tilfælde anerkendes og fuldbyrdes afgørelser
truffet af en ret, hvis kompetence støttes på en af
disse regler, i de øvrige kontraherende stater.

Det må først og fremmest bemærkes, at artikel 59
ikke afsvækker betydningen af konventionens artikel,
4; artikel 4 hindrer ikke, at en stat i en konvention
med en tredjestat giver afkald på sine eksorbitante
kompetenceregler hverken fuldstændigt eller i bestemte tilfælde, f.eks. i tilfælde af, at sagsøgte er statsborger i denne tredjestat eller har bopæl i denne stat.
Det står stadig enhver af EF-konventionens kontraherende stater fuldstændig frit for at indgå overenskomster af dette indhold med tredjestater, ligesom det stadig er overladt de kontraherende stater at ændre de
af deres nationale bestemmelser, der indeholder
eksorbitante kompetenceregler, fordi der ikke i konventionens artikel 4 opstilles en fælles regel, men kun
henvises til hvert enkelt stats interne ret.

Denne særlige søgsmålsmulighed, som ifølge den
nævnte konvention tillægges schweiziske statsborgere
med bopæl i Frankrig, ville, såfremt artikel 58 ikke
fandtes, stride mod EF-konventionen, fordi en sagsøgt med bopæl i en kontraherende stat ifølge denne
konvention kun kan indstævnes for retten i en anden
kontraherende stat på ganske bestemte betingelser, og
fordi dette i intet tilfælde kan ske på grundlag af
eksorbitante kompetenceregler som f.eks. bestemmelsen i artikel 14 i den franske Code civil.

Formålet med artikel 59 er udelukkende — inden for
Fællesskabets område — at afsvække virkningen af
dommene, der er afsagt på grundlag af eksorbitante
kompetenceregler. På grundlag af denne artikel i forbindelse med artikel 28 kan anerkendelse og fuldbyrdelse af en dom, der er afsagt i en af de kontraherende stater, afvises af enhver anden kontraherende
stat:

Ifølge artikel 58 kan en schweizisk statsborger med
bopæl i Frankrig også i fremtiden gøre brug af de
muligheder, han har ifølge den fransk-schweiziske
konvention, dvs. sagsøge en franskmand med bopæl i
en anden kontraherende stat i Frankrig, uden at dette
strider mod EF-konventionen, fordi den franske domstols kompetence anerkendes i artikel 58. Gennem
denne bestemmelse opretholdes de rettigheder, som
schweiziske statsborgere med bopæl i Frankrig hidtil
har haft, og Frankrig kan også i fremtiden overholde
sine forpligtelser over for Schweiz.

1. såfremt retten i domsstaten kun har kunnet støtte
sin kompetence på en af de i artikel 3, stk. 2,
nævnte eksorbitante kompetenceregler. Der foreligger således ikke en nægtelsesgrund, såfremt retten i domsstaten ganske vist har erklæret sig kompetent på grundlag af en af disse regler, men
såfremt den derudover dog var kompetent på
grundlag af andre nationale bestemmelser. F.eks.
kan en dom, der er afsagt i Frankrig på grundlag
af artikel 14 i Code civil, anderkendes og fuldbyrdes, såfremt retssagen angår en kontrakt, der
skulle opfyldes i Frankrig;
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2. såfremt der mellem anerkendelses- eller fuldbyrdelsesstaten og en tredjestat er indgået en konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme,
hvorefter domme, der i enhver anden stat er afsagt
på grundlag af en eksorbitant kompetenceregel,
hverken anerkendes eller fuldbyrdes, såfremt sagsøgte havde bopæl eller sædvanligt opholdssted i
tredjestaten. Således ville Belgien hverken have
pligt til at anerkende eller fuldbyrde en dom afsagt
i Frankrig mod en person med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Norge, såfremt de franske
domstoles kompetence for så vidt angår denne
person kun kunne støttes på artikel 14 i Code
civile, og såfremt der mellem Belgien og Norge var
indgået en konvention, hvori disse to stater havde
forpligtet sig til ikke at anerkende eller fuldbyrde
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sådanne domme. Der lægges ikke alene vægt på
bopælen, men også på sagsøgtes sædvanlige
opholdssted, fordi dette begreb i talrige tredjestater praktisk talt svarer til begrebet bopæl, således
som dette forstås i Fællesskabets medlemsstater
(jf. også artikel 10, nr. 1, i Haager-konventionen
om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske
domme i borgerlige sager, herunder handelssager).
For så vidt angår anerkendelse og fuldbyrdelse af
domme giver artikel 59 således mulighed for, at der
træffes bestemmelser om forholdet mellem EF-medlemsstaterne og andre stater, særlig det stigende antal
stater, der er medlemmer af Haager-konferencen.
Muligheden herfor opvejer vel en ubetydelig afvigelse
fra princippet om dommes frie bevægelighed.

KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 60-62 og 64-68

føre forhandlinger herom. I så fald må den overenskomst, der skal indgås mellem de seks stater og
denne stat, ikke afvige fra konventionens principper.
Det bestemmes derfor i artikel 63, at denne konvention skal anvendes som grundlag for forhandlingerne,
som må begrænses til de tilpasninger, der er nødvendige for at tredjestaten kan acceptere konventionen.

Disse artikler kræver ingen særlige bemærkninger.
Artikel 63
Denne artikel angår det tilfælde, at en stat bliver
medlem af Det europæiske økonomiske Fællesskab.
Efter udvalgets opfattelse er det ønskeligt, at en
sådan stat også tiltræder denne konvention for således at opfylde forpligtelsen i henhold til artikel 220 i
traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab. Man må dog regne med den
mulighed, at denne stat af hensyn til sin lovgivning
ikke kan acceptere konventionen i sin bestående
udformning, og at det derfor bliver nødvendigt at

De forhandlinger, der skal optages med denne stat
behøver ikke ubetinget at gå forud for statens tiltrædelse af Fællesskabet.
Når tilpasningerne ifølge artikel 63, stk. 2, kan
fastsættes i en særlig konvention mellem de seks og
den tiltrædende stat, fremgår det samtidig heraf, at
selve konventionen under disse forhandlinger ikke kan
være genstand for diskussion mellem de seks.

KAPITEL XI

PROTOKOL

Artikel I
I protokollens artikel I tages der hensyn til de særlige
forhold i storhertugdømmet Luxembourg. Det be-

stemmes i artikel I, at enhver perlon, der har bopæl i
Luxembourg, og som i henhold til artikel 5, nr. 1, der
i kontraktsforhold lægger vægt på opfyldelsesstedets
værneting, sagsøges ved en ret i en anden kontrahe-
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rende stat, kan gøre indsigelse mod den pågældende
rets kompetence. Et lignende forbehold findes i Benelux-traktaten (protokollens artikel I); bestemmelsen
er begrundet i de særlige virkninger af de økonomiske forbindelser mellem Belgien og Luxembourg,
der viser sig ved, at kontraktsmæssige forpligtelser
mellem personer med bopæl i disse to lande oftest
opfyldes eller sk;al opfyldes i Belgien. Ifølge artikel 5,
stk. 1, ville en kreditor med bopæl i Belgien næsten
altid kunne anlægge sag ved en belgisk ret.

Storhertugdømmets økonomiske forbindelser er i
øvrigt kendetegnet ved, at talrige aftaler, der indgås
af personer med bopæl i Luxembourg, er internationale. I betragtning af denne situation forekom det
nødvendigt at stille strengere krav end fastsat i artikel
17 til aftaler om kompetence, der kan gøres gældende
mod personer med bopæl i Luxembourg. Den valgte
affattelse støtter sig på formuleringen i den belgiskluxembourgsk-nederlandske traktat (artikel 5, stk. 3).

Artikel
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Af disse årsager indeholder konventionen — lige som
Benelux-traktaten — den i protokollen optagne bestemmelse om, at en person, der har bopæl i en anden kontraherende stat, har ret at lade sig forsvare
for retter kompetente i straffesager i denne stat.

Ifølge protokollens artikel II har den pågældende
også denne ret, såfremt han ikke møder personligt og
endog i tilfælde, hvor den pågældende stats strafferetspleje ikke tilkender ret til at lade sig repræsentere. Men såfremt retten udtrykkeligt bestemmer, at
den pågældende skal give møde personligt, behøver
den afgørelse, der er truffet, uden at han har haft
mulighed for at lade sig forsvare, fordi han ikke er
mødt for retten, hverken at blive anerkendt eller
fuldbyrdet i de andre kontraherende stater.

Ifølge protokollens artikel II tilkommer den nævnte
ret dog kun personer, mod hvem der indledes retsforfølgning for en uagtsom lovovertrædelse; trafikulykker er således omfattede.

II
Artikel

Protokollens artikel II har ligeledes sin oprindelse i
Benelux-traktaten, der også finder anvendelse på
afgørelser vedrørende borgerlige krav truffet af en
ret, der er kompetent i straffesager; dermed løser
traktaten et stridsspørgsmål mellem Belgien og
Nederlandene, som den belgisk-nederlandske traktat
af 1925 havde givet anledning til. Som det fremgår af
bemærkningerne til Benelux-traktaten (*) er den
nederlandske regerings betænkeligheder ved, at udenlandske retter, der er kompetente i straffesager,
træffer afgørelser vedrørende borgerlige krav, begrundede i den omstændighed, at en nederlandsk
statsborger, der sigtes for en i udlandet begået lovovertrædelse, kunne blive tvunget til personligt at give
møde for den udenlandske ret for der også at kunne
forsvare sig mod det borgerlige krav, skønt Nederlandene på den anden side ikke udleverer sine egne statsborgere. Denne indvending er ikke så tungtvejende,
som den ved første blik kunne se ud til, fordi en dom
i straffesagen efter nogle nationale lovgivninger,
særlig i Frankrig, Belgien og Luxembourg, har bindende virkning for et senere civilt søgsmål.

Under disse omstændigheder er en nederlandsk statsborger, der er blevet idømt en straf under en straffesag, ugunstigt stillet under et senere anlagt civilt søgsmål. Det er derfor meget vigtigt for ham, at han allerede kan forsvare sig under straffesagen.

Denne artikel er ligeledes inspireret af Benelux-traktaten (protokollens artikel III).

Det er ifølge artiklen udelukket at opkræve gebyrer,
som beregnes i forhold til sagens værdi, i den stat
begæringen rettes til; formålet er at undgå uligheder
som følge af, at der for meddelelse af eksekvatur i
nogle stater opkræves et fast gebyr, medens der i andre stater opkræves et gebyr i forhold til sagens
værdi.

Artiklen vedrører ikke advokaters salær.
Selv om det er ønskeligt at udelukke opkrævning af
gebyrer for fuldbyrdelsessagen i forhold til sagens
værdi, kan der efter udvalgets opfattelse dog ikke
gives afkald på opkrævning af faste gebyrer og afgifter, der også i øvrigt ifølge national ret skal erlægges
for enkelte proceshandlinger i de kontraherende stater. Disse gebyrer og afgifter kan i et vist omfang betragtes som vederlag for de tjenesteydelser, der stilles
til parternes rådighed.

Artikel
i 1 ) Benelux-traktaten, jf. bemærkningerne til artikel 13 og
protokollens artikel II.

III

IV

(Jf. bemærkningerne til artikel 20, stk. 2, s. 81 ff).
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Artikel

V

(jf. bemærkningerne til artikel 6, stk. 2, s. 54 ff).
Artikel

VI

Denne bestemmelse angår det tilfælde, at der foretages ændringer i de nationale lovbestemmelser; der

kan være tale om de love, der er anført i konventionen — f.éks. de i artikel 3, stk. 2, anførte bestemmelser — eller ændringer af de i afsnit III, afdeling 2, anførte retter. Ændringer af denne art skal meddeles til
Rådets generalsekretariat, der derefter vil give de
øvrige kontraherende stater underretning herom i
medfør af artikel 64, litra e).
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Det sagkyndige udvalg, der har udarbejdet teksten til konventionen om retternes kompetence
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Sous-directeur des Affaires civiles et du Sceau — Ministére de la justice.

P. Beilet

Premier Vice-Président du tribunal de Grande instance
de la Seine.

Y. Cotte

Chef du bureau »Droit européen et international« —
Ministére de la justice.

Italien
Professor L. Marmo (afgået ved
døden)

Consigliere di Corte di Cassazione Ministero di grazia
e giustizia.

Caldarera

Consigliere della Corte di Cassazione addetto al Servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli
Affari Esteri.

G. di Blasi

Magistrato, Ministero degli Affari esteri.

Professor R. Miccio

Consiegliere di Corte d'Appello, Ministero di grazia
e giustizia.
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Luxembourg
A. Huus

Procureur général d'Etat.

F. Goerens

Avocat général.

Nederlandene
Th. van Sasse van Ysselt

Directeur, Afdelingschef bij het Ministerie van Justitie.

C. W. Dubbink

Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.

Observatorer
Benelux-kommissionen
M. Weser

for tilvejebringelse af retsenhed
Mitglied der Kommission.

Haager-konferencen om International Privatret
M. H. van Hoogstraten

Secrétaire général de la Conférence.

G. Droz

Premier Secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence.

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
Generaldirektoratet for
konkurrence

Hauschild
Abteilungsleiter.
M. Van Es
Mitglied der Abteilung.
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RAPPORT OM PROTOKOLLERNE
vedrørende Domstolens fortolkning af konventionen af 29. februar 1568 om
gensidig anerkendelse af selskaber og juridiske personer og af konventionen af
27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser
i borgerlige sager, herunder handelssager
undertegnet i Luxembourg den 3. juni 1971

Udarbejdet af P. JENARD,

direktør i det belgiske udenrigs- og udenrigshandelsministerium

I. Almindelige betragtninger

1.
1 fælleserklæring nr. 3, der er knyttet til konventionen om gensidig anerkendelse af selskaber og juridiske personer, undertegnet i Bruxelles den 29.
februar 1968, har regeringerne for De europæiske
Fællesskabers medlemsstater erklæret sig rede til at
overveje midler, der er egnede til at hindre forskellige
fortolkninger af konventionen. I så henseende var der
enighed om at undersøge muligheden for at tillægge
De europæiske Fællesskabers Domstol kompetence
på visse områder og i påkommende tilfælde indlede
forhandlinger om en aftale med henblik herpå.

En tilsvarende fælleserklæring er knyttet til konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse
af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, undertegnet i Bruxelles den 27. september 1968.
Denne erklæring forudser muligheden af at tillægge
Domstolen kompetence ikke blot med hensyn til fortolkning, men også med hensyn til afgørelse af kompetencekonflikter ved konventionens anvendelse.

2.
Under forhandlingerne om gennemførelsen af
disse erklæringer blev der hurtigt opnået enighed om
at tillægge Domstolen yderligere kompetence og om
at anvende en fremgangsmåde, der har sit forbillede i
artikel 177 i traktaten. Trods dette opstod spørgsmålet om, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at
udarbejde en generel konvention gældende for alle
konventioner, der er eller vil blive indgået i henhold
til artikel 220, eller om det ikke måtte foretrækkes at
søge løsninger, der "tager hensyn til de specielle forhold, som hver af disse konventioner måtte udvise.

For at svare på dette spørgsmål har en i væsentlig
grad pragmatisk fremgangsmåde været fulgt. Der har
været foretaget en grundig gennemgang af de to allerede undertegnede konventioner, den om gensidig an-

erkendelse af selskaber og juridiske personer og den
om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelse i borgerlige sager, herunder handelssager.

3.
Nævnte gennemgang har ført til den konklusion, at disse to konventioner udviser klart forskellige
karakteristiska, som er af en sådan art, at de med
henblik på Domstolens fortolkning gør en særlig ordning berettiget. Selv om der blev givet udtryk for den
opfattelse, at Domstolens kompetence med hensyn til
fortolkning af alle konventioner indgået i henhold til
traktatens artikel 220 kunne fastlægges i én enkelt
tekst, har man dog foretrukket at afslutte særskilte
protokoller, der i højere grad er tilpasset kravene i
hver enkelt konvention.

4.
For afslutningen af disse protokoller skal artikel
236 i traktaten ikke finde anvendelse, da nævnte protokoller vedrørende fortolkning af konventioner indgået i henhold til artikel 220 i traktaten ikke har til
formål at ændre traktaten. De tillægger blot Domstolen en yderligere kompetence, der føjes til dens bestående kompetence uden at ændre denne (1).

II. Protokol vedrørende fortolkning af konventionen
om gensidig anerkendelse af selskaber og juridiske
personer

5.
For så vidt angår fortolkningen af konventionen
om gensidig anerkendelse af selskaber og juridiske

(*) Flere gange er en vis kompetence blevet tillagt
Domstolen, uden at den i artikel 236 fastlagte
ændringsprocedure har været bragt i anvendelse (interne aftaler inden for rammerne af associeringskonventionerne — jf. EFT nr. 93 af 11. 6. 1964,
s. 1490/64 — bestemmelser i Rådets forordning
nr. 17 vedrørende Domstolens kontrol — jf. EFT
nr. 13 af 21. 2. 1962, s. 204/62.
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personer var man af den opfattelse, at der ikke var
nogen grund til at afvige fra fremgangsmåden ved
præjudiciel fortolkning i henhold til artikel 177 i
traktaten. Det er således denne fremgangsmåde, der
er optaget i forslaget til den pågældende protokol.
Artikel 1 i denne protokol tillægger Domstolen kompetence med hensyn til fortolkning af konventionen
af 29. februar 1968 og af fælleserklæring nr. 1 i den
til denne konvention som bilag knyttede protokol
samt af den protokol, der er genstand for nærværende rapport. Hvad angår artikel 2, har denne i
samme affattelse optaget stk. 2 og 3 i artikel 177, for
så vidt angår de betingelser, hvorunder en sag kan
indbringes for Domstolen af de retter, ved hvilke et
sådant spørgsmål rejses.
6.
Da konventionen- undertiden henviser til den
nationale ret, opstod spørgsmålet om, hvorvidt Domstolens kompetence ikke udtrykkeligt skulle udelukkes med hensyn til fortolkningen af denne ret. Man
skønnede, at det ikke var nødvendigt udtrykkeligt at
udelukke denne kompetence, da en sådan udelukkelse allerede er klart fastslået gennem Domstolens
retspraksis.
7.
Artikel 3 vedrører den procedure, der skal følges ved Domstolen, når denne anmodes om at træffe
afgørelse i henhold til protokollen.
Man har fundet det hensigtsmæssigt at forudse, at
Domstolens procesreglement må suppleres som følge
af yderligere tillæggelse af kompetence. Artikel 3, stk.
2, angiver, at med henblik herpå skal artikel 188 i
traktaten finde anvendelse.
Der blev givet udtryk for den opfattelse, at der, for at
sikre en så effektiv og ensartet gennemførelse som
muligt af konventionen, bør foranstaltes en udveksling af oplysninger vedrørende de afgørelser, der
træffes af nationale retter, hvis afgørelser ikke kan
appelleres i henhold til nationale retsregler.
En fælleserklæring i så henseende er knyttet til protokollen.

III. Protokol vedrørende fortolkning af konventionen
om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af
retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager
8.
Gennemgangen af konventionen om retternes
kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i
borgerlige sager, herunder handelssager, har reelt vist,
at denne konvention frembyder specielle forhold,
som berettiger en særlig procedure for så vidt angår
dens fortolkning ved Domstolen.
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Har der været enighed om at erkende nødvendigheden af at sikre en ensartet fortolkning af denne konvention, om at tillægge Domstolen yderligere kompetence med henblik herpå og om at vælge et system,
der i vidt omfang har artikel 177 som forbillede, så
har der til gengæld, i betragtning af mængden og
forskelligartetheden af de tvister, på hvilke konventionen finder anvendelse, været udtrykt frygt for, at
sager vedrørende præjudicielle spørgsmål, således
som disse er fastlagt i artikel 177, vil kunne påberåbes af en af parterne i tvisten enten for at forhale
sagen eller som et pressionsmiddel over for en modpart med beskedne økonomiske midler, og at de i sidste instans vil kunne føre til misbrug.
1. Denne konvention synes at skulle finde anvendelse
i mangfoldige tilfælde. Faktisk fastsætter den ikke
blot regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af
retsafgørelser, men også om retternes kompetence i
den internationale retsorden og navnlig i alle de
tilfælde, hvor en person sagsøges ved en ret i en
kontraherende stat, på hvis område vedkommende
ikke har bopæl. Hertil kommer, at den ikke vedrører visse begrænsede områder som for eksempel
anerkendelse af selskaber, men alle borgerlige
sager, herunder handelssager, af formueretlig art
(sager om aftaler af enhvert art, om civilretligt ansvar, om underholdspligt, o s v . . . . ) .
2. På anerkendelses- og fuldbyrdelsesstadiet bestemmer konventionen i artikel 34, at den ret, som behandler begæringen om, at afgørelsen forsynes
med fuldbyrdelsespåtegning, træffer sin afgørelse
snarest muligt, og uden at den part, mod hvem
fuldbyrdelsen begæres, på dette tidspunkt af
sagens behandling kan fremsætte bemærkninger
over for retten.
Det er klart, at en sag vedrørende præjudicielle
spørgsmål, som på dette stadium indbringes for
Domstolen, tilsidesætter målet med konventionen,
der ved den nyordning, som ensartethed i eksigibilitetsproceduren og indførelse af en unilateral
fremgangsmåde repræsenterer, tilstræber at undgå,
at sagen forhales, og at sagsøgte forhindres i at
unddrage sine formuegoder nogen form for fuldbyrdelsesforanstaltning.
3. Endelig må det erindres, at de afgørelser, der
træffes af Domstolen om fortolkningen af konventionen, adskiller sig fra afgørelser om fortolkningen af .indre konventioner, for så vidt angår de
følger, afgørelserne får for sagens parter.
Hvis Domstolen således skulle have fortolket en
bestemmelse i konventionen med den virkning, at
de retter, ved hvilke sagen er anlagt, ikke er kompetente, kan det tænkes, at proceduren skal påbegyndes igen helt forfra enten i en anden stat end den,
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ved hvis retter sagen oprindeligt har været behandlet, eller i givet fald ved andre retter i samme
stat (jf. f.eks. artikel 5 i konventionen, der fastsætter specielle kompetenceregler).
9.
Det ved protokollen vedtagne system følger
fremgangsmåden i artikel 177 med forbehold af de
tilpasninger, der er anset for nødvendige under hensyntagen til de ovenfor anførte betragtninger. Dette
system kan i korthed sammenfattes således:
a) de retter, der kan indbringe en sag for Domstolen
er udtrykkeligt anført;
b) retter, der træffer afgørelse i første instans, indrømmes ikke adgang til at indbringe en sag
vedrørende præjudicielle spørgsmål for Domstolen;
c) protokollen præciserer, at kassationsretter osv.
. . . skal indbringe sagen for Domstolen, hvis de
skønner, at Domstolens afgørelse vedrørende fortolkningsspørgsmålet er nødvendig for at de kan
træffe afgørelse;
d) en yderligere mulighed for fortolkning ved Domstolen, der har sit forbillede i appel af hensyn til
retsordenen, er føjet til sagerne om præjudicielle
spørgsmål.

10.
Artikel 1, der svarer til artikel 1 i protokollen
vedrørende fortolkning af konventionen om gensidig
anerkendelse af selskaber og juridiske personer,
tillægger Domstolen kompetence med hensyn til fortolkning af konventionen af 27. september 1968 og
dens protokol samt af den protokol, der er genstand
for nærværende rapport.

11.
I artikel 2 anføres de nationale retter, der kan
anmode Domstolen om at træffe en præjudiciel afgørelse.
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fortolkningen, der kan forekomme inden for
samme land for så vidt angår afgørelser truffet af
underretterne. I samme forbindelse er det fremført,
at Domstolen først skal anmodes om at kende
noget for ret, når den har fået alle oplysninger.
Med henblik herpå må fortolkningsspørgsmålene
på forhånd være afklaret af de nationale retter, så
meget mere som Domstolen i retssikkerhedens interesse ikke den ene gang efter den anden kan
ændre sin retspraksis.

2. I artikel 2 anføres udtrykkeligt under nr. 1 de retter, som kan anmode Domstolen om en afgørelse,
heriblandt dem, som i henhold til artikel 3, tk. 1,
skal fremsende en sådan anmodning. Denne præcision har vist sig absolut påkrævet. Den aktuelle
affattelse af stk. 3 i artikel 177 har givet anledning
til uensartet fortolkning hvad angår de retter, hvis
afgørelser ifølge nationale retsregler ikke kan
appelleres (for eksempel de i Tyskland udviklede
teorier om »abstrakt og konkret«).

En præcision vedrørende dette spørgsmål har så
meget des mere vist sig nødvendig, da underretterne ifølge protokollens system ikke kan indbringe en sag for Domstolen.

Pågældende opregning tager ligeledes hensyn til
det forhold, at konventionen af 27. september
1968 kun vedrører borgerlige sager, herunder handelssager, af formueretlig art, og derfor kun
omfatter retter, der kan pådømme disse sager.

3. Under nr. 2 anføres det, at retterne i en kontraherende stat ligeledes kan indbringe sagen for Domstolen, såfremt de træffer afgørelse som appelinstans. Hermed tænkes således ikke blot på appelretterne, bortset fra de særlige tilfælde, hvor de
træffer afgørelse som første instans, men også andre retter, for eksempel retterne i første instans,
når de som appelret træffer afgørelse i en sag.

1. Det fremgår af denne opregning, at denne kompetence ikke er tillagt retter, der træffer afgørelse i
første instans. Denne udelukkelse skal først og
fremmest hindre, at Domstolen kan anmodes om
fortolkning i alt for mange tilfælde og navnlig i
sager af mindre betydning.

I Forbundsrepublikken Tyskland dækker udtrykket »appel« også tilfældet »Beschwerde«.

Der er endvidere givet udtryk for det synspunkt, at
de forskelle i fortolkningen, der ved anvendelse af
konventionen måtte forkomme i forbindelse med
afgørelser truffet af retter i første instans, for
eksempel af en »justice de paix« og en »Amtsgericht«, ikke, når disse afgørelser får retskraft, bør
afføde større opmærksomhed end de forskelle i

4. Under nr. 3 bestemmes det, at i de tilfælde, der er
anført i artikel 37 i konventionen af 27. september
1968, kan de i denne artikel nævnte retter ligeledes
indbringe sagen for Domstolen. Det må bemærkes,
at nævnte artikel 37 vedrører anfægtelse af den
afgørelse, der tillader fuldbyrdelse af den fremmede afgørelse.
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12.
Artikel 3 fastslår, at en højere instans kun skal
indbringe sagen for Domstolen, »hvis den skønner, at
en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig, for at
den kan afsige dom«. Denne præcision er i artikel
177 i romtraktaten kun anført i stk. 2 vedrørende de
lavere instanser, som har mulighed for at indbringe
sagen for Domstolen.

Præcisionen i artikel 3, stk. 1, i protokollen svarer til
den fortolkning, der hidtil i almindelighed har været
gældende for artikel 177: det synes anerkendt, at de
højere instanser ubestrideligt har en skønsmæssig beføjelse til at afgøre, hvorvidt de spørgsmål, der rejses
ved dem, er væsentlige.

Denne præcision forekommer dog nødvendig for at
undgå forskelle i fortolkningen. Det må ikke glemmes, således som allerede anført i denne rapport (nr. 8,
punkt 3) at følgerne af de afgørelser, som Domstolen træffer vedrørende fortolkning af konventionen
om retternes kompetence, adskiller sig fra følgerne af
afgørelser om fortolkningen af andre konventioner.
Hvis således en rets kompetence bestrides ved en
højere instans, og Domstolen fastslår, at konventionen er fortolket fejlagtigt, kan det tænkes, at sagen
skal påbegyndes igen helt forfra enten i en anden stat
eller i givet fald ved en anden ret i samme stat.

Fristelsen for en part til at rejse et spørgsmål om fortolkningen af konventionen for en højere instans udelukkende for at forhale sagen kan derfor være stor og
vil være det så meget des mere, hvis denne ret automatisk skal indbringe sagen for Domstolen.

Efter at forskellige løsninger har været under overvejelse, for eksempel gående ud på kun at tillægge de
højere instanser mulighed for at indbringe sagen for
Domstolen eller kun at forpligte dem hertil, hvis "de
finder, at de må fravige den af Domstolen eller af andre retter fastlagte fortolkning, har man valgt en
bestemmelse, der ligger tæt op ad artikel 177 for i
videst muligt omfang at fremme enhedsbestræbelserne inden for fællesskabsretten.

Af ovenfor anførte grunde har man fundet det nødvendigt at bekræfte de højere instansers skønsmæssige beføjelse ved en tekst, der er klar, det vilsige i
alle henseender utvetydig, og navnlig at sikre nævnte
beføjelse mod enhver udvikling, som eventuelt kunne
vise sig i retning af automatisk indbringelse af
sagerne.
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Hvad angår formen afviger artikel 3 fra artikel 177
derved, at den angiver reglen for de højere instanser
først og derefter reglen for de øvrige retter. Ved
denne ændring i formen har man villet understrege,
at protokollen udelukkende går ud på at give en
særlig løsning af problemerne vedrørende fortolkningen af konventionen om retternes kompetence og om
fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager.

13.
Da konventionen også henviser til regler i
national ret, skal der endvidere henføres til det, der i
så henseende er sagt i kommentaren til protokollen
vedrørende fortolkning af konventionen om gensidig
anerkendelse af selskaber (se nr. 6).

14.
Artikel 4 indfører en ny procedure, der har sit
forbillede dels i appel af hensyn til retsordenen og
dels i fremgangsmåden med vejledende udtalelse. Der
findes i landene i Fællesskabet bortset fra Forbundsrepublikken Tyskland en form for appel, den
såkaldte appel af hensyn til retsordenen, som gør det
muligt for den kompetente retslige myndighed, i givet
fald det offentliges øverste repræsentant ved kassationsretten, at appellere afgørelser truffet i sidste instans, som bygger på en overtrædelse eller en fejlagtig
anvendelse af loven, det være sig med hensyn til indhold eller form. Formålet med denne appel er en indgriben over for fejlagtige fortolkninger af loven, når
parterne har undladt at henvise en afgørelse, der bygger på en sådan fortolkning, til en højere instans.

Artikel 4 har til formål at fremme en ensartet fortolkning af konventionen ved at indføre en procedure,
der udgør en tilføjelse til de i artikel 3 nævnte sager
om præjudicielle spørgsmål. Den skal hovedsagelig
sikre en ensartet fortolkning i forbindelse med fremtidige sager, når allerede trufne afgørelser udviser forskelle. Det drejer sig, når alt kommer til alt, om en
procedure, der ligger mellem appel af hensyn til retsordenen, som den dog fraviger derved, at den ikke
medfører kassation af den afgørelse, i forbindelse
med hvilken fortolkningen af konventionen viser sig
fejlagtig, og anmodning om en vejledende udtalelse,
som dog er begrænset til de sager, i hvilke retterne
allerede har truffet afgørelse.

Stk. 1 fastlægger de tilfælde, hvor den kompetente
myndighed i en stat kan indbringe sagen for Domstolen. Det tilkommer den kompetente myndighed
skønsmæssigt at tage stilling til, hvorvidt det vil være
rimeligt at indbringe sagen for Domstolen, og det må
antages, at dette kun sker, hvis den nationale afgørelse indeholder betragtninger af en sådan art, at de
kan føre til en fortolkning, der er forskellig fra den,
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som tidligere er anlagt af Domstolen eller af den
fremmede ret. Hvis intet element gør det muligt at
forvente en ændring af denne retspraksis, vil den
nationale myndighed dog altid ved appel af hensyn til
retsordenen kunne påklage en afgørelse, som i vedkommende land er truffet i overensstemmelse med
dettes retsplejebestemmelser.
På samme måde som en kassation af hensyn til retsordenen er uden virkning for så vidt angår parternes
forhold, fastsættes det i stk. 2, at Domstolens afgørelser er uden virkning for de afgørelser, som har
været indbragt for denne.
Heraf følger, at Domstolens afgørelser ikke kan begrunde nogen form for genåbning af proceduren, selv
ikke i givet fald ved »requéte civile« (begæring om
genoptagelse).
Stk. 3 bestemmer, at sagen kan indbringes for Domstolen af det offentliges øverste repræsentant ved kassationsretterne, idet disse, i lande, hvor appel af hensyn til retsordenen eksisterer, har kompetencen til at
anvende dette retsmiddel, eller enhver anden myndighed, som en stat har udpeget. Udpegningen af det
offentliges øverste repræsentanter viser ligeledes, at
den i artikel 4 fastsatte appel er indført med strengt
juridiske formål.
Udformningen af stk. 3 tager hensyn til forholdene i
Tyskland, hvor appel af hensyn til retsordenen ikke
eksisterer. Den åbner endvidere mulighed for, at alle
kontraherende stater udpeger en anden myndighed
eller endog to myndigheder, for eksempel det offentliges øverste repræsentant i tilfælde af appel af afgørelser truffet af civilretter, handelsretter eller af kriminalretter med hensyn til borgerlige krav, og justitsministeren i tilfælde af appel af afgørelser truffet af forvaltningsdomstole.
I stk. 4 tilpasses artikel 20 i Domstolens statut til den
i artikel 4 fastsatte procedure med hensyntagen til det
forhold, at under denne procedure har de personer,
der var parter i sagen, ikke nogen interesse i at intervenere.
Det er et spørgsmål, hvilken virkning en fortolkningsdom afsagt i henhold til artikel 4 vil få. Denne dom
er som sagt ikke bindende for parterne. Endvidere må
det antages, at en sådan dom ikke har samme rækkevidde som en lovbestemmelse, og derfor ikke er bindende for nogen. Det er dog klart, at den har overordenlig stor vægt på juridisk plan og at den, hvad angår retspraksis, for fremtiden vil tjene som vejledning
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for retterne i Fællesskabet. I så henseende kan den
sammenlignes med kassationsdomme af hensyn til
retsordenen. En sådan dom er ikke bindende for
nogen; men den udgør en principbeslutning af stor
betydning for fremtiden, en beslutning, som dommerne i almindelighed tager hensyn til ved pådømmelse af realiteten i en sag.

15.
Artikel 5 i protokollen udstrækker, ligesom
artikel 3 i protokollen vedrørende fortolkning af konventionen om gensidig anerkendelse af selskaber, anvendelsen af tekster med nærmere bestemmelser for
Domstolens kompetence til også at omfatte udøvelsen af den yderligere kompetence, som tillægges
nævnte Domstol.
Denne udvidelse finder selvfølgelig kun sted i det
omfang, hvor andet ikke er bestemt i protokollen;
dette forbehold vedrører navnlig artikel 177 i traktaten, hvis bestemmelser, også selv om de skulle blive
ændret, ikke finder anvendelse på protokollen, som
på dette punkt er autonom.

16.
Artikel 11 tager stilling til enhver eventuel
ændring, for så vidt angår den kompetence, der er tillagt retterne i de kontraherende stater.

17.
De øvrige artikler i protokollen, som indeholder de afsluttende bestemmelser, kræver ikke særlige
kommentarer.
Foranstaltninger til en udveksling af oplysninger vedrørende de afgørelser, der træffes af retter, som er anført i artikel 2, nr. 1, i protokollen, er endvidere
forudset med henblik på at sikre en så effektiv og
ensartet gennemførelse som muligt af konventionens
bestemmelser. En fælleserklæring er i så henseende
knyttet til protokollen.

18.
Med hensyn til problemer, der kan opstå ved
konflikter vedrørende værnetinget, det være sig positive eller negative, vil disse om ikke alle så dog i vidt
omfang kunne løses ved konventionens bestemmelser om litispendens og indbyrdes sammenhængende
krav, eller for så vidt de er begrundet i forskellige
fortolkninger, ved bestemmelserne i denne protokol.
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Rapport om konventionen om kongeriget Danmarks, Irlands og Det forenede kongerige
Storbritanniens og Nordirlands tiltrædelse af konventionen om retternes kompetence
og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, samt
af protokollen om Domstolens fortolkning af denne konvention
(undertegnet i Luxembourg, den 9. oktober 1978)

Udarbejdet af dr. SCHLOSSER

professor i tysk, international og udenlandsk civilprocesret, almindelig procesret samt
borgerlig ret ved universitetet i Munchen

Med hjemmel i artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 22. januar 1972 har en arbejdsgruppe under Rådet, som blev sammenkaldt efter en beslutning truffet af De faste
repræsentanters Komité, udarbejdet et udkast til konvention om kongeriget Danmarks,
Irlands og Det forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands tiltrædelse af
konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af
retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, samt af protokollen af 3. juni
1971 vedrørende Domstolens fortolkning af denne konvention. Denne arbejdsgruppe
blev sammensat af regeringseksperter fra de ni medlemsstater og af repræsentanter for
Kommissionen. Dens ordføl-er, professor i retsvidenskab ved universitetet i Munchen,
P. Schlosser, har udarbejdet den rapport med tilhørende begrundelse, som regeringerne
fik tilsendt samtidig med det af eksperterne udarbejdede udkast. Teksten til denne
rapport, som fremtræder som en kommentar til tiltrædelseskonventionen undertegnet
i Luxembourg, den 9. oktober 1976, offentliggøres herved.
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Nr.
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4
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5
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80
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1. Afgørelser om underholdspligt i tilknytning til sager om personers retlige status (»vedhængende« afgørelser om underholdspligt)
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2. Formueforhold mellem ægtefæller

43

87

3. Det fortsat gældende indhold af artikel 1, stk. 2, nr. 1 i EuRFK

51
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Indledende bemærkninger

KAPITEL 2
Begrundelser for en aftalt ordning
A. Gældende lovgivning i de nye medlemsstater
1. UK

KAPITEL 3
Konventionens anvendelsesområde
I. Sager med forbindelse til internationale forhold
II. Konventionens bindende karakter
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

5. 3.79

Nr. C 59/73

Nr.

Side

53
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2. Konkursret og opløsning af selskaber

55
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C. Social sikring

60

92

D. Voldgift

61

92

1. Ordinære retters afgørelser i hovedsagen på trods af, at der foreforeligger en voldgiftsaftale

62

92

2. De øvrige sager i forbindelse med voldgiftssager ved ordinære
retter

63

93

66
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1. Retstilstanden i Danmark

67

94

2. Artikél V a) i protokollen og dens følgevirkninger

68

94

69

94

1. Kompetence for »højere» retter (Superior Courts), som træffer afgørelse som første instans

70

94

2. Begrebet »domicile« og anvendelsen af EuRFK

71

95

3. Retternes skønsmæssige afgørelser og henvisning af sager til andre
retter

76

97

B. Konkurs og lignende ordninger
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KAPITEL 4
Kompetence
A. Almindelige bemærkninger

B. Forklarende bemærkninger til afsnit II

99

Afdeling 1. Almindelige bestemmelser
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I. Bemærkninger til de enkelte foreslåede tilføjelser

99
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1. Belgien

83
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2. Danmark

84
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86
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3. Irland

.

4. Det forenede Kongerige

„

II. Placeringen af artikel 3, stk. 2, i forhold til EuRFK som et samlet
hele

100

1. Den selvstændige betydning af artikel 3, stk. 2

87

100

2. Afvisning af at begrunde kompetence ud fra det sted, hvor godset befinder sig

88
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89
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1. Begrebet »underhold«

91
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2. Tilpasning af kendelser i underholdssager

98
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1. Vanskeligheder, som den hidtidige udformning af EuRFK ville
give anledning til i forbindelse med trusts

109

105

2. Den foreslåede løsning

114
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Afdeling 2. Specielle kompetenceregler
I. Underholdskrav

II. Trusts
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bjærgning eller assistance
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108

2. Kompetence til indførelse af ansvarsbegrænsninger

124

109

3. Overgangsordning
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132

111
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133

111
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134

111
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135
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Afdeling 3. Kompetence i forsikringssager

136
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1. Lovpligtig forsikring

138
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2. Ejendomsforsikring
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141
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142
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3. Artikel 12 a, nr. 2 a)
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145
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5. Artikel 12 a, nr. 3

146
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6. Artikel 12 a, nr. 4

147
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148

116

1. Koassurance

149

116

2. Forsikringsagenter og -filialer

150
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3. Genforsikring

151

117

4. Begrebet forsikringstageren (»policy holder«)

152

117

5. Kompetenceaftaler mellem aftalepartnere fra samme stat

152a

117

153
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154
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1. Subjektivt anvendelsesområde

155

118

2. Objektivt anvendelsesområde

156
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3. Alene filial inden for Fællesskabet

159

119

4. Transportkontrakter
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III. Jurisdiktion i søretssager

IV. Andre enkeltspørgsmål

I. Forsikringskontrakter indgået med forsikringstagere, som har bopæl uden for Fællesskabet
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III. Den vedvarende betydning af artikel 9 og 10
IV. Andre tilpasningsønsker vedrørende forsikringsretten

Afdeling 4. Kompetence i forbrugersager
I. Principielt
II. Anvendelsesområdet for den nye afdeling

III. Indholdet af bestemmelserne i afdeling 4
1. Forbrugernes senere ændring af bopæl
2. Afvigende aftaler
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121

173
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183
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Anerkendelse og fuldbyrdelse
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126
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127

Afdeling 1. Anerkendelse

188

127

1. Artikel 26
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192

128

3. Sikring af retten til at blive hørt (artikel 27, nr. 2)

194

128
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195
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anerkende

205
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Afdeling 2. Fuldbyrdfelse
1. Indledende bemærkninger

206
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retsmidler
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3. Øvrige tilpasningsproblemer

219

134

Afdeling 3. Fælles bestemmelser

225
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138
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I. Artikel 55 og 56
II. Artikel 57

139
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238

139
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241
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domme

246
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247
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5. Konsultationer forud for medlemsstaternes fremtidige tiltrædelse
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143

1. Irland

251

143

2. Det forenede Kongerige

252
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3. Danmark
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4. Ændringer i statsterritoriets udstrækning

254

143

1. Formelle tilpasninger

255

143

2. Den særlige karakter af gennemførelseslovgivningen i Det forenede
Kongerige og Irland

256

144

III. Artikel 59
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KAPITEL 1

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

1. I henhold til artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten
forpligtede de nye medlemsstater sig til »at
tiltræde de i EØF-traktatens artikel 220 forudsete overenskomster samt protokollerne vedrørende Domstolens fortolkning af disse overenskomster, undertegnet af de oprindelige medlemsstater, og med dette mål for øje at indlede
forhandlinger med de oprindelige medlemsstater
med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf«. Først arbejdede Kommissionen for De europæiske Fællesskaber med forberedelsen af de forestående tilpasningsdrøftelser.
Den 29. november 1971 forelagde den Rådet en
foreløbig beretning om de efter Kommissionens
opfattelse nødvendige tilføjelser til de to i 1968
undertegnede konventioner om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i
borgerlige sager, herunder handelssager — i det
følgende forkortet til EuRFK — samt om gensidig anerkendelse af selskaber og juridiske personer. Efter rådslagninger med de nye medlemsstater udarbejdede Kommissionen en sammenfattende beretning (forelagt for Rådet den 15.
september 1972) om de væsentligste problemer
med hensyn til tilpasning af de to konventioner
til de nye medlemsstaters retlige institutioner og
retssystemer. På grundlag af denne beretning
vedtog De faste repræsentanters Komité den 11.
oktober 1972 at nedsætte en ekspertgruppe, som
skulle sammensættes af repræsentanter for de
oprindelige og for de nye medlemsstater i Fællesskabet samt af en repræsentant for Kommissionen. Ekspertgruppen samledes den 16.
november 1972 til det konstituerende møde,
som i henhold til en turnusordning blev afholdt
under forsæde af den nederlandske repræsentant. Gruppen vedtog ved denne lejlighed først
at koncentrere sig om drøftelsen af tilpasningen af EuRFK, der allerede var ratificeret af de
oprindelige medlemsstater i EØF, samt af protokollen af 3. juni 1971 om fortolkningen af
denne, og at udsætte arbejdet med de opgaver,
den havde fået ovedraget vedrørende konventionen om gensidig anerkendelse af selskaber og
juridiske personer. Gruppen valgte på sit andet
møde forfatteren af disse bemærkninger som
referent. Efter at gruppen på sit tredje møde i
juni 1973 havde udtrykt ønske herom, udpegede
De faste repræsentanteres Komité hr. Jénard,
Directeur d'administration auprés du ministére
beige des affaires étrangéres, til fast formand.
2. Gruppen overvejede først at foreslå, at retsakten
om de nye medlemsstaters tiltrædelse af EuRFK

retsteknisk blev udformet som en protokol, og
at der som bilag til denne blev knyttet en akt
med de foreslåede tilpasninger. Denne fremgangsmåde ville imidlertid have medført, at de
materielle regler blev uoverskuelige. Der skulle i
så fald skelnes mellem tre »protokoller«, nemlig
den i artikel 65 i EuRFK omhandlede protokol,
fortolkningsprotokollen af 3. juni 1971 samt
den nye tiltrædelsesprotokol. Der er desuden
ikke nogen grund til at opdele det nye regelsæt,
som bliver nødvendigt ved de nye medlemsstaters tiltrædelse af EuRFK, i en protokol og en
dertil knyttet tiltrædelsesakt.

Ekspertgruppen har derfor fremlagt resultatet af
sit arbejde i form af et udkast til en konvention
mellem de oprindelige medlemsstater og de nye
medlemsstater af EØF. Udkastet omfatter såvel
tiltrædelsen af EuRFK og fortolkningsprotokollen af 3. juni 1971 (afsnit I) samt de nødvendige
ændringer dertil (afsnit II og IV). Danmarks,
Irlands og Det forenede Kongeriges (UK) tiltrædelse af EuRFK omfatter også den protokol,
som er omhandlet i konventionens artikel 65,
som en integrerende del heraf. Ekspertgruppen
har ligeledes foreslået tilpasningen til denne (afsnit III).

Ekspertgruppens beslutning om retsteknisk at
foreslå en tilpasningsoverenskomst fremfor at
erstatte EuRFK med en nyaffattet overenskomst
indebærer den fordel, at den uændrede del af
EuRFK ikke hehøver at blive indgået på ny.

Hermed må der fremtidig skelnes mellem tre
forskellige overenskomster:

Overenskomsten i dens 1968 affattelse bliver i
det følgende benævnt »EuRFK« (Europæiske
Konvention om retslig kompetence og fuldbyrdelse) i1).

Med udtrykket »tilpasningsoverenskomsten«
menes der den nye overenskomst som foreslået
af arbejdsgruppen.

Efter ratificering vil EuRFK på mange punkter
få en ny affattelse. Henvisning i denne rapport
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5. 3,79

fald lettere forståelig, hvis den læses sammen
med de tilsvarende dele i beretningerne om
EuRFK og om protokollen af 3. juni 1971, som
er udfærdiget af ekspertgruppens nuværende
faste formand og daværende ordfører, i det følgende benævnt »Jenard-rapporten«. Nærværende beretning er derfor også opbygget efter
isamme retningslinjer.

3. Opbygningen af denne beretning følger ikke
umiddelbart den systematiske inddeling af den
nye foreslåede konvention. Beretningen vil på
mange punkter kun være forståelig, eller i alt

KAPITEL 2

BEGRUNDELSER FOR EN AFTALT ORDNING

4. I andet kapitel i Jenardrapporten anføres begrundelserne for en aftalt ordning. Begrundelserne har for de nye medlemsstater i det mindste
samme værdi som for forbindelserne mellem de
oprindelige medlemsstater i EØF. Imidlertid er
en nærmere redegørelse på dette sted ikke nødvendig. De nye medlemsstaters forpligtelse til at
tiltræde EuRFK er allerede fastsat i artikel 3,
stk. 2, i tiltrædelsesakten til EØF-traktaten.
Imidlertig kunne det tjene til at klargøre retsstillingen, såfremt Jenardrapportens henvisninger til
gældende lovgivning i de oprindelige medlemsstater og til bestående aftaler mellem disse suppleres med angivelser vedrørende de nye medlemsstater.

A
GÆLDENDE LOVGTVNTNG I DE NYE MEDLEMSSTATER
1. DET FORENEDE KONGERIGE (UK)

delse og eksigibilitet betyder i denne sammenhæng, at dommen ikke blot er at anse som
bevismateriale. Den ret i UK, for hvilken sagen
er indbragt, må principielt ikke tage denne op
til fornyet overvejelse. Der findes ganske vist et,
omend beskedent antal grunde til at nægte anerkendelse.

Anerkendelse og fuldbyrdelse på grundlag af
»Foreign Judgment (Reciprocal Enforcement)
Aet« af 1933 forudsætter derimod ikke, at den
vindende part på ny anlægger sag for retterne i
UK under påberåbelse af den udenlandske dom.
Den behøver blot at lade dommen registrere ved
den kompetente ret. Denne forenklede anerkendelses- og fuldbyrdelsesordning kan ganske vist
kun benyttes, hvis den dom, som skal anerkendes, er afsagt af den »højere retsinstans« (»Superior Court«), og frem for alt, såfremt der findes
en gældende folkeretlig aftale mellem den stat,
hvor dommen er afsagt, og UK. Når først den
udenlandske dom er registreret, har den samme
retsvirkninger som en afgørelse afsagt af den
registrerende ret selv.

5. Retsstillingen i UK er kendetegnet ved seks
karakteristiske forhold.
6. a)
Der må skelnes mellem anerkendelse og
fuldbyrdelse efter »common law« på den ene
side og efter »Foreign Judgment (Reciprocale
Enforcement) Aet« af 1933 på den anden side.
Ifølge »common law« kan en dom afsagt i en
fremmed stat tiene som grundlag for søgsmål
for retterne i UK, såfremt den dømmende ret
havde anerkendelseskompetence. Denne retsfølge er ikke betinget af gensidighed. Anerken-

7. b)
Uanset hvilken af de to metoder, som benyttes, kan der i UK kun opnås fuldbyrdelse af
sådanne afgørelser, der går ud på betaling af et
bestemt pengebeløb. Dette medfører først og
fremmest, at domme om underholdspligt, som
er afsagt af udenlandske retter, og som vedrører
periodisk tilbagevendende betalinger, ikke generelt erklæres for eksigible i UK. Den i 1972
ikrafttrådte »Maintenance Orders (Reciprocal
Enforcement) Aet« gør det imidlertid muligt
også på dette område at indgå traktatmæssige
forpligtelser mellem stater.
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8. c)
En forudsætning for anerkendelse og fuldbyrdelse er det både efter »common law« og
efter loven af 1933, at dommen er endelig (»final and conclusive between the parties«). Denne
forudsætning foreligger allerede, hvis den oprindeligt dømmende ret ikke længere eller kun under helt usædvanlige betingelser kan ændre sin
egen dom. Det forhold, at fristen for at gøre
brug af et retsmiddel endnu ikke er udløbet, er
ikke til skade, så lidt som selve iværksættelsen
af retsmidler. På grund af den altid foreliggende
mulighed for at tilpasse domme om underholdspligt til ændrede omstændigheder, holdes
også af denne grund sådanne domme om underholdspligt, som indeholder bestemmelser om
periodiske tilbagevendende ydelser, uden for anerkendelseskompetencen, såfremt disse ikke
hører ind under den ovenfor nævnte »Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Aet« fra
1972.

9. d)
Der består en frist på seks år, regnet fra
domsafsigelsen, til at anlægge sag på grundlag
af en udenlandsk dom eller indgive begæring
om registrering i henhold til loven af 1933.
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Nordirland ved »High Court of Justice of Northern Ireland«. Imødekommes denne, gælder
eksigibiliteten kun for den pågældende retskreds, som imidlertid omfatter henholdsvis hele
England og Wales, Skotland eller Nordirland
pkt. 209 domme om underholdspligt pkt. 210,
218. Anerkendelse af en dom er dog uafhængig
af dens registrering.

2. IRLAND

12. Bestemmelserne i den irske »common law« svarer til dem, der gælder i UK. De eneste lovmæssige bestemmelser i irsk ret om anerkendelse og
fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser findes
i »Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Aet« fra 1974. Denne lov sætter en overenskomst mellem Irland og UK om gensidig anerkendelse af afgørelser om underholdsbidrag
truffet af retten i disse to lande i kraft. Denne
overenskomst udløber udtrykkeligt ved ikrafttrædelsen af EuRFK i de to stater.

3. DANMARK

10. e)
Lovgivningen i UK ligesom i de øvrige EFstater skelner mellem anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme. Er de i »common
law« krævede betingelser for, at en udenlandsk
dom kan komme i betragtning, opfyldt, eller
såfremt en sådan dom er registreret ved en national ret, får dommen også sådanne retsvirkninger, som ikke er fuldbyrdelsesvirkninger. I de
bilaterale aftaler med Frankrig og Tyskland
skelnes der for eksempel nøje mellem anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme.

13. I henhold til § 223 a) i lov af 11. april 1916 kan
udenlandske retsafgørelser kun anerkendes, hvis
der med den stat, hvori dommen er afsagt, består en folkeretlig aftale om gensidighed, eller
hvis der ved kongelig anordning tillægges retsafgørelser fra udenlandske stater bindende virkning. Danmark har ikke indgået bilaterale anerkendelses- eller eksigibilitetsaftaler. Der findes
om disse forhold kun en kongelig anordning;
den vedrører domme afsagt ved tyske retter (2).

De under pkt. 7 og 9 nævnte betingelser er ikke
i disse aftaler optaget som forudsætninger for
anerkendelse.
B
11. f)
Det skal til slut bemærkes, at UK, skønt
det ikke er nogen forbundsstat, ikke udgør ét
område for så vidt angår lovgivningen og
retsvæsenet. Det består derimod af tre dele med
forskellige retssystemer: England og Wales,
Skotland, Nordirland. Medens de under pkt. 6
omhandlede »common law« bestemmelser
gælder i hele UK, må der ved anvendelsen af
loven af 1933 tages hensyn til de forskelligartede retsplejeordninger i de tre lovgivningsområder i denne stat. For England og Wales skal der
begæres registrering ved »High Court of Justice«, for Skotland ved »Court of Session« og for

BESTÅENDE KONVENTIONER

14. Bortset fra konventioner om særlige sagsområder pkt. 238 ff., er af de nye medlemsstater
alene UK knyttet med andre medlemsstater i
EØF ved bilaterale konventioner om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme. Det drejer sig
om aftalerne med Frankrig, Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Italien og Nederlandene,
således som de er opregnet i den nyaffattede
artikel 55, pkt. 237. Disse konventioner tjener
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ud fra et britisk synspunkt til at supplere
»Foreign Judgment (Reciprocal Enforcement)
Aet« — pkt. 6, og indeholder derfor bestemmelser efter omtrent samme skema: Forudsætningerne for anerkendelse og fuldbyrdelse er
afpasset efter de ovenfor under pkt. 6-11
nærmere beskrevne kriterier. Der findes ingen
bestemmelser om »direkte kompetence« (8).

C

DEN ALMINDELIGE UDFORMNING AF DE
FORESLÅEDE TILPASNINGER

15. Hverken i tiltrædelsesaktens artikel 3, stk. 2,
eller ekspertgruppens mandat er det nærmere
bestemt, hvad der menes med begrebet »nødvendige tilpasninger«.

Dette begreb kunne fortolkes meget snævert. I
så fald skulle man fremfor alt lægge hovedvægten på kravet om nødvendighed i betydningen
uomgængelighed. Allerede ved begyndelsen af
forhandlingerne i ekspertgruppen viste det sig
imidlertid, at et så snævert defineret tilpasningsbegreb ville være til hinder for, at EuRFK blev
indpasset i de nye medlemsstaters retssystemer.
Der er mangfoldige grunde hertil.

1. DEN STRUKTURELLE
EGENART
I DE NYE
MEDLEMSSTATERS
RETSSYSTEMER

16. Det er underforstået, at EuRFK forudsætter en
høj grad af fælles retskultur i de oprindelige
medlemsstater i EØF. I forhold til denne har de
nye medlemsstaters lovgivning visse karakteristiske strukturelle særpræg. Det vil derfor ikke
være fair at forvente en tilpasning af national
lovgivning til den i EuRFK forudsatte retlige
situation. I flere tilfælde synes det langt mere
hensigtsmæssigt at tilpasse EuRFK. Dette er for
eksempel tilfældet for så vidt angår den i artikel
30 og 38 fastsatte sondring mellem ordinær og
ekstraordinær appel- eller genoptagelse pkt. 195
ff., som ikke kendes i britisk og irsk ret, den i
UK sældende domsregistreringsordning i stedet
for forsyning med fuldbyrdelsespåtegning pkt.
208, samt for det i Common law særprægede institut: (4) »trust« pkt. 109 ff. Det samme er
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imidlertid også tilfældet for den danske sammenkædning af retternes og administrationens
kompetence i sager om underholdspligt pkt. 66
ff.

2. UKLARHEDER

I DEN EKSISTERENDE

TEKST

17. Forespørgsler fra de stater, der er forpligtet til
tiltrædelse, vedrørende det nøjagtige indhold af
visse af de i EuRFK indeholdte bestemmelser
viste i andre tilfælde, at fortolkningen af disse i
høj grad er usikker og omstridt. Ekspertgruppen
vedtog derfor i enkelte tilfælde at foreslå at
affatte visse bestemmelser i EuRFK mere præcist
eller at give en autentisk fortolkning af disse.
Dette gælder således bestemmelserne om meddelelse af fri proces i fuldbyrdelsessager (pkt.
223). Dette blev navnlig gruppens fremgangsmåde ved behandlingen af de i artikel 57 fastsatte regler for forholdet mellem EuRFK og andre konventioner mellem stater pkt. 238 ff. I de
fleste tilfælde kunne den ønskede oplysning
imidlertid gives med tilstrækkelig klarhed og
ensartethed, så at det er nok blot at nævne dette
med en bemærkning i denne beretning.

3. DEN
VIDERE
UDVIKLING
INDEN
LOVGIVNINGEN
I DE OPRINDELIGE
LEMSSTATER
I EØF

FOR
MED-

18. I andre tilfælde derimod viste forespørgsler fra
de nye medlemsstater vedrørende indholdet af
bestemmelser i EuRFK, at udviklingen inden for
lovgivningen i de oprindelige medlemsstater i
EØF i mellemtiden er forløbet således, at det
fandtes tilrådeligt med en generel tilpasning, og
ikke blot en tilpasning, som er begrænset til forbindelserne til de nye medlemsstater. Dette
gælder især spørgsmålet om en samlet behandling af familieretlige sager, hvor der sammen
med spørgsmålet om selve den familieretlige
stilling også behandles spørgsmål om de dertil
knyttede retsfølger, navnlig om underholdspligten. I faderskabssager og ægteskabssager har en
sådan samlet behandling i årene efter undertegnelsen af EuRFK mange steder afsløst det traditionelle system med særskilt behandling af
spørgsmålet om personers retlige status og
spørgsmålet om retsfølgerne deraf. Dette er
årsagen til den nye affattelse af artikel 5, stk. 2,
som foreslået af arbejdsgruppen pkt. 32, 90.
Udviklingen i forbrugerbeskyttelsesretten i medlemsstaterne medfører en fuldstændig nyaffattelse af kapitel II, afsnit 4.1 et tilfælde gav en af
Domstolen truffet afgørelse anledning til en
ændring af EuRFK pkt. 179.
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4. SÆRLIGE
GER

ØKONOMISKE

FØLGEVIRKNIN-
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oprindelige medlemsstater af Fællesskabet. Således fik den britiske forsikringssektors verdensomspændende betydning gruppen til at anbefale ændringer; disse ændringer vedrører retternes kompetence i forsikringssager pkt. 136. Det
nye punkt 7 i artikel 5 pkt. 122 er begrundet i
den faktiske særstilling, som britiske retter indtager med hensyn til søsager.

19. Endelig viste det sig, at visse af EuRFK's regler,
såfremt de bliver anvendt i de nye medlemsstater vil få følgevirkninger af sådanne økonomiske
dimensioner, at det er uden sidestykke i de
\

>
KAPITEL 3

KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRÅDE

20. Som allerede fremhævet i Jénard-rapporten om
EuRFK, er bestemmelserne om dennes anvendelsesområde karakteriseret ved fire strukturelementer. Disse krævede hvad angår de oprindelige medlemsstaters forhold til hinanden, en
nærmere redegørelse. Disse elementer er følgende:
1. Begrænsning til kun at omfatte retssager og
afgørelser, hvis genstand står i forbindelse
med internationale forhold (I);
2. Den nationale dommers forpligtelse til på
embeds vegne at iagttage konventionens bestemmelser (II);
3. Begrænsning af konventionen til kun at omfatte borgerlige sager, herunder handelssager (III);
4. Eksistensen af en negativliste (art. 1, stk. 2)
over forhold, som ikke falder ind under konventionen (IV).
Uproblematisk i de oprindelige medlemsstaters
forhold til hinanden var et femte kriterium, der
er anført meget tydeligere i overskriften til konventionen end i selve artikel 1, som indeholder
bestemmelser om dens anvendelsesområde. For
at EuRFK kan anvendes, kræver således, at det
drejer sig om refssager og retsafgørelser. Sager,
som behandles af forvaltningsmyndigheder, og
afgørelser, som træffes af disse myndigheder,
omfattes ikke af konventionen. For Danmark
forelå der her et særligt tilpasningsproblem (V).
I. SAGER MED FORBINDELSE TIL
INTERNATIONALE FORHOLD

21. De nye medlemsstaters tiltrædelse af EuRFK
inddrager ikke nye aspekter for så vidt angår

anvendelsen af princippet om, at kun sager og
afgørelser, hvis genstand står i forbindelse med
internationale forhold, omfattes af denne, og
der kræves således kun henvisning til nr. I i
tredje kapitel i Jénard-rapporten.

II. KONVENTIONENS BINDENDE KARAKTER

22. I henhold til artikel 19 og 20 i EuRFK skal bestemmelserne om den »umiddelbare kompetence« på embeds vegne iagttages af enhver ret;
således, når der foreligger enekompetence, uden
hensyn til, hvordan sagsøgte forholder sig, men
i øvrigt kun, når sagsøgte påberåber sig den
manglende kompetence. En ret må derfor også
på embeds vegne undersøge om der foreligger
en efter artikel 17 gyldig retsafgørelse, som udelukker dens kompetence.

For retterne i de oprindelige medlemsstater er
forpligtelsen til på embeds vegne at iagttage
kompetencenormer ikke en uvant opgave. Over
for dette har den britiske delegation gjort
gældende, at en sådan bestemmelse for britiske
retter er en fundamental ændring. En britisk ret
har hidtil kun kunnet træffe afgørelse på grundlag af fremførte kendsgerninger og retlige anbringender. Uden at dette princip brydes, har
den overhovedet ingen mulighed for på embeds
vegne at efterprøve sin kompetence.

Det er imidlertid i henhold til artikel 3, stk. 2, i
tiltrædelsesakten ikke muligt indholdsmæssigt at
ændre bestemmelser i de deri omhandlede konventioner, fordi optagelsen af disse i en ny medlemsstats retssystem kræver visSé ændringer af
hidtidige principper for retsanvendelsen.
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Hertil kommer, at det ikke med nødvendighed
af artikel 19 og 20 i EuRFK følger, at retten på
embeds vegne skal tilvejebringe de kendsgerninger, som er væsentlige for afgørelsen af kompetencespørgsmålet, således at han for eksempel
skulle undersøge, hvor sagsøgte har sim bopæl.
Det afgørende er blot, at uimodsagte påstande
fra parterne ikke binder dommeren. Følgende
ordning er derfor forenelig med EuRFK: Dommeren må ganske vist kun anse sig for kompetent, når han er fuldstændig overbevist om
tilstedeværelsen af alle faktiske omstændigheder,
som begrunder hans kompetence; så længe han
ikke har denne overbevisning, kan eller skal han
imidlertid henstille til parterne at skaffe sig den
nødvendige dokumentation, idet sagen i modsat
fald vil blive afvist. Også dette er en erklæring
på embeds vegne om, at dommeren ikke anser
sig kompetent, og ikke en erklæring på grundlag af påtale fra en af parterne. Om en dommer
har pligt til selv at undersøge de for hans kompetence relevante kendsgerninger, eller om han
kan eller skal pålægge den part, som er interesseret i pågældende rets kompetence, at
fremlægge beviser herfor, afgøres udelukkende
efter nationale retsregler. Flere af retssystemerne
i de oprindelige medlemsstater, f.eks. det tyske,
forpligter ikke dommeren til selv at foretage undersøgelsen vedrørende kendsgerninger i forbindelse med enekompetencen, skønt der på
embeds vegne skal tages hensyn til, at der ikke
er kompetence.

III. BORGERLIGE SAGER, HERUNDER
HANDELSSAGER

23. EuRFK's anvendelsesområde er begrænset til indenretlig sagsbehandling og afgørelser vedrørende borgerlige sager, herunder handelssager. Alle
forhold, som ikke udtrykkeligt er udelukket fra
dette sagsområde, falder ind under konventionens anvendelsesområde.
Det er især ikke nogen betingelse, at en sag er
anlagt »mod« en person pkt. 124 ff. Hvis dette
ikke er tilfældet, finder artikel 2 ff. ganske vist
ikke anvendelse; i øvrigt kan EuRFK udmærket
anvendes.
Sondringen mellem borgerlige sager, herunder
handelssager på den ene side og offentligretlige
forhold på den anden side er velkendt i de
oprindelige medlemsstaters retssystemer og gennemføres trods betydelige forskelle i det store
og hele også efter beslægtede kriterier. Således
omfatter begrebet »borgerlige sager« også vigtige ikke-offentligretlige særområder, således dele af arbejdsretten. Derfor har man ved udform-
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ningen af den oprindelige konventionstekst og
af Jénard-rapporten givet afkald på en konkret
beskrivelse af borgerlige sager og handelssager
og begrænset sig til at påvise, at også afgørelser
truffet af straffe- og forvaltningsretter falder ind
under konventionen, såfremt disse retter træffer
afgørelse i borgerlige sager og handelssager,
hvilket lejlighedsvis forekommer. I sidstnævnte
henseende frembyder de tre nye medlemsstaters
tiltrædelse ikke yderligere problemer. For så
vidt angår den bagved liggende hovedsondring
er problemerne derimod væsentlig vanskeligere.

UK og Irland kender nemlig knapt nok den sondring mellem privatret og offentlig ret, som er
almindelig i det oprindelige EØF-område. De
foreliggende tilpasningsproblemer kan derfor
ikke blot løses ved en henvisning til kvalifikationsgrundsætninger. Efter at De europæiske
Fællesskabers Domstol under slutforhandlingerne havde afsagt sin kendelse af 14. oktober
1976 (5), som udtalte sig til fordel for en fra den
»anvendelige« nationale ret frigjort udlægning,
nøjedes gruppen med at gøre det klart i artikel
1, stk. 1, at sager om skat, told eller administrative anliggender ikke er borgerlige sager eller
handelssager i EuRFK's betydning. I øvrigt må
også retspraksis i de nye medlemsstater tilpasse
sig denne kendelse, hvorefter der til bestemmelse af begrebet »borgerlige sager, herunder
handelssager« skal tages hensyn til »konventionens målsætning og systematik såvel som de
almindelige retsgrundsætninger, der finder anvendelse i alle de nationale retssystemer«.

Denne rapports opgave kan herefter kun være
at give visse retssammenlignende oplysninger
for at lette denne begrebsbestemmelse.

A

FORVALTNINGSRET I IRLAND OG I DET
FORENEDE KONGERIGE

24. I UK og Irland er udtrykket »civil law« (civilretten) ikke et retsteknisk udtryk, og det er heller
ikke entydigt. Det anvendes fortrinsvis til betegnelse af modsætningen til strafferet. Foruden i
denne begrænsede betydning sondres der slet
ikke mellem »privat« og »offentlig« ret på en
måde, som svarer til den sondring, der er af

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5. 3. 79

grundlæggende betydning for retssystemerne i
de oprindelige medlemsstater. Forfatningsret,
forvaltningsret og skatteret anses således eksempelvis som »civil law«. Ganske vist er UK allerede part i flere internationale konventioner
som udtrykkeligt kun vedrører »borgerlige sager
og handelssager« — herunder alle sådanne bilaterale aftaler om fuldbyrdelse af udenlandske
retsafgørelser, som UK har indgået. Ingen af.
disse aftaler indeholder dog kompetencenormer,
som kan anvendes umiddelbart af den ret, hvor
sagen oprindelig blev rejst. De indeholder kun
bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser, og behandler således kun kompetencespørgsmålet indirekte som en forudsætning for anerkendelsen. Desuden omfatter disse
aftaler som regel kun retsafgørelser, som går ud
på betaling af et bestemt pengebeløb pkt. 7. Af
denne grund har det ved udarbejdelsen af disse
aftaler været tilstrækkeligt at benytte den pragmatiske vej, helt at give afkald på en definition
af begrebet »borgerlige sager og handelssager«.
Det var tilstrækkeligt negativt at fastslå, at aftalerne ikke er anvendelige på afgørelser, som går
ud på idømmelse af bøder eller afgifter af enhver art.

B

FORVALTNINGSRET I DE KONTINENTALEUROPÆISKE STATER

25. Ifølge de oprindelige medlemsstaters retssystemer kan staten selv samt organer, der tjener
offentlige formål, som f.eks. kommuner og administrative inddelinger på to måder være inddraget i retsforhold. For det første kan de som
følge af deres særlige opgave og deres formelle
placering i den offentlige ret uden for privatretten handle »som myndighed« Såfremt dette er
tilfældet, spiller den ensidigt udstedte retsakt
(»Verwaltungsakt«, »decision exécutoire«) en
meget karakteristisk rolle. Staten og andre
offentligretlige enheder kan imidlertid også i
retsforhold optræde som privatpersoner. De kan
indgå privatretlige kontrakter, f.eks. med privatretlige transportvirksomheder om transport af
varer eller personer efter den almindeligt gældende tarif eller med en ejer af fast ejendom om
leje af lokaliteter. Stat og offentligretlige enheder kan ligesom privatpersoner pålægges ansvar
i forbindelse med retsbrud, således f.eks. ved en
trafikulykke, i hvilken et tjenestekøretøj tilhø-
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rende staten er indblandet. Den egentlige vanskelighed ligger imidlertid i sondringen mellem
statens og dens selvstændige inddelingers privatretlige og offentligretlige rolle. Visse holdepunkter til løsning af problemet er udarbejdet i det
følgende.

Afgrænsningsvanskelighederne har tre aspekter.
Området for virksomhed henhørende under
offentligretlige bestemmelser er forskelligt i de
kontinentale medlemsstater (1). Hyppigt har
offentligretlige organer også en valgret med
hensyn til den form, i hvilken de vil udøve deres
virksomhed (2). Kun hvor det drejer sig om det
retlige forhold mellem staten og dens selvstændige inddelinger, hersker der nogenlunde klarhed (3).

1. FORSKELLE VEDRØRENDE
DE
OFFENTLIGRETLIGE

OMRÅDET
FOR
RETSSYSTEMER

26. Den vigtigste strukturelle forskel mellem de forvaltningsretlige systemer i staterne på kontinentet ligger i retsbestemmelserne om leverancer
m.v. til myndighederne og især disses opgaver
med hensyn til offentlige ydelser. Det franske
retssystem har med henblik herpå skabt det
særlige forvaltningsretlige kontraktinstitut, for
hvilket der uafhængigt af »code civil« er fastsat
bestemmelser i en særlig lov, »code des marchés
publics«. Forvaltningsretlige kontrakter kan anvendes, både når de offentlige organer ønsker at
dække deres egne behov og når offentlige arbejder, som f.eks. byggeri, udgravnings- og jordarbejder, byggemodning m.v., skal udbydes i licitation. I sådanne situationer handler den
franske stat og dens offentligretlige enheder
altså ikke som privatpersoner. Den karakteristiske følge deraf er, at de, såfremt deres medkontrahent ikke præsterer den ham påhvilende
ydelse, eksempelvis ikke behøver at anlægge sag
ved retterne. De har ret til ved en forvaltningsakt (»décision exécutoire«) ensidigt at pålægge
eksigible sanktioner. Helt forskellig er retsstillingen i Tyskland. Der spiller forvaltningsretlige
kontrakter en fuldstændig underordnet rolle.
Leverancer til forvaltningsorganerne og især
også udbydelsen af offentlige arbejder afvikles
rent privatretligt. Selv når staten vil gennemføre
projekter af en størrelsesorden som f.eks. bygning af en dæmning eller flodregulering, handler den ved afslutningen af sine kontrakter med
de deltagende firmaer som privatperson.
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2. BEFØJELSE
FORM
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TIL

VALG

AF

DEN

RETLIGE

27. Imidlertid er sondringen mellem offentlige organers offentligretlige og privatretlige virksomhed
ikke absolut nødvendig i noget retssystem.
Offentlige organer kan inden for visse grænser
vælge, om de ved udførelsen af deres opgaver
vil anvende offentligretlig myndighed, altså
f.eks. en forvaltningsretlig kontrakt, eller indgå
en kontrakt som den, der anvendes ved en ren
privat forretning.
På området, hvor offentlige organer skiftevis
kan handle privat- eller offentligretligt, er det
ikke altid let at afgøre, om disse har handlet
som privatperson eller ej. I praksis tages der
hyppigt ikke klart stilling hertil.

3. OFFENTLIGRETLIGE
DES FORHOLD

ORGANERS

INDBYR-

28. Også offentligretlige organers indbyrdes forhold
kan have en privat- eller offentligretlig form.
Såfremt de har offentligretlig form, omfattes de
ikke af EuRFK, også selv om man som f.eks.
i Italien ikke anser sådanne forbindelser for en
del af »forvaltningsretten«. Staters og offentligretlige organers indbyrdes forbindelser er så
godt som altid af privatretlig karakter, hvis de
har internationale aspekter (og ikke omfattes
af folkeretten). Man kan dårligt forestille sig,
hvorledes der skulle kunne findes offentligretlige forbindelser mellem to kommuner i forskellige stater. Men naturligvis kan sådanne i
fremtiden skabes ved internationale aftaler.

C
BORGERLIG RET OG STRAFFERET
29. Som noget selvfølgeligt og derfor unødvendigt
at klargøre i den nye affattelse af teksten til
EuRFK, har arbejdsgruppen forudsat se pkt. 17,
at straffesager og strafferetlige domme af enhver
art falder uden for konventionens anvendelsesområde. Dette gælder ikke blot for strafferetlige
sager i snævrere forstand. Også andre repressive sanktionssager som følge af overtrædelse
af påbud og forbud, der er opstillet i den offentlige interesse, falder uden for den borgerlige
rets område. Visse vanskeligheder kan i nogle
tilfælde opstå i forbindelse med afgrænsningen
til de i mange retssystemer på forskellig måde
forekommende straffe af privat karakter, som
f.eks. konventionalbod, bod til foreninger o.lign.
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Da private sagsøgere i mange retssystemer også
kan optræde i offentlige straffesager, kan det for
sondringen ikke være afgørende, hvem der har
anlagt sagen. Afgørende er snarere, om sanktionen kommer den private sagsøger eller en
anden privatperson til gode individuelt. Af denne
grund falder de danske arbejdsretters afgørelser
vedrørende bod, som tilkendes sagsøgeren eller
en individuel skadelidt uden videre ind under
EuRFK.

IV. UDTRYKKELIGT UDELUKKEDE
RETSOMRÅDER

30. I artikel 1, stk. 2, nævnes under fire punkter de
områder inden for den borgerlige ret, som er
udelukket fra EuRFK's anvendelsesområde. De
nye medlemsstaters tiltrædelse rejser problemer
vedrørende alle fire punkter.

A
FYSISKE PERSONERS RETLIGE STATUS
SAMT DERES RETS- OG HANDLEEVNE,
LOVMÆSSIG REPRÆSENTATION, FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER
OG
TESTAMENTOG
ARVERETLIGE
FORHOLD
31. Ekspertgruppen stødte på større vanskeligheder
i forbindelse med to problemer, som den behandlede i forbindelse med artikel 1, stk. 2, pkt.
1. Det drejer sig for det første om de sager om
underholdspligt, der føres i tilknytning til sager
om personers retlige status (*), og for det andet
om betydningen af begrebet »formueforholdet
mellem ægtefæller« (2). I øvrigt var de spørgsmål, som kredsen af nye medlemsstater havde at
stille ekspertgruppen vedrørende artikel 1, stk.
2, pkt. 1, forholdvis lette at besvare (3).

1. AFGØRELSER
OM UNDERHOLDSPLIGT
1
TILKNYTNING
TIL SAGER OM PERSONERS
RETLIGE STATUS
(»VEDHÆNGENDE«
AFGØRELSER OM UNDERHOLDSPLIGT)

32. Da EuRFK blev udarbejdet, gjaldt også i de oprindelige medlemsstater endnu det princip, at
formueretlige tvister ikke kunne knyttes sammen
med sager om enkeltpersoners familie- og personretlige stilling, og at sager om underholdspligt heller ikke kunne knyttes sammen med
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sager vedrørende opløsning af ægteskab og
faderskabssager. Af denne grund kunne man
uden at risikere ulemper ved en kunstig opdeling af sammenhørende sager lade sager om personers retlige status, men ikke sager om underholdspligt, falde uden for EuRFS's anvendelsesområde. Når disse bestemmelser skal anvendes
på en national lovgivning, der tillader sager,
hvorunder spørgsmålet om underholdspligt
»kumuleres« med spørgsmålet om personers retlige status, forårsager de nødvendigvis store
vanskeligheder. Disse blev allerede akutte i de
oprindelige medlemsstater, da de overalt foretagne reformer af familieretten her generelt førte
til sager, hvor forskellige familieretlige anliggender skulle behandles under ét. Af disse grunde
ville en blot tilpasning af EuRFK for så vidt angår forholdet mellem de oprindelige og de nye
medlemsstater kun være blevet til en brudstykkeagtig løsning. Øjeblikket og omstændighederne krævede snarere, at EuRFK også for så
vidt angår de oprindelige medlemsstaters indbyrdes forhold blev bragt i overensstemmelse
med den stedfundne retlige udvikling se pkt. 18.

33. a)
Ekspertgruppens forslag til løsning er
fremkommet som resultatet af et langvarigt og
intensivt arbejde med de mulige alternativer.
Sammenhængen mellem anvendelsen af kompetencereglerne i afgørelsesfasen og forbudet mod
at efterprøve kompetencen i anerkendelsesfasen
er grundlaget for EuRFK. Efter den oprindelige
tekst til konventionen frembyder der sig derfor
egentlig kun to klare muligheder for at løse problemet vedrørende den indenretlige behandling
af »vedhængende« afgørelser om underholdspligt. Enten er det i afgørelsesfasen kun tilladt
den dommer, der behandler en sag om personers retlige status, at træffe afgørelse i en
»vedhængende«
sag
om
underholdspligt,
såfremt han har kompetence dertil i medfør af
EuRFK; hans afgørelse Om underholdspligten
skal imidlertid så anerkendes ved andre retter,
uden at dommeren dér endnu en gang skal
efterprøve den oprindelige rets kompetence.
Eller også falder afgørelser i »vedhængende«
sager om underholdspligt, som er knyttet til
afgørelser om personers retlige status, i henhold
til artikel 1, stk. ,1, pkt. 1, uden for EuRFK's anvendelsesområde. Begge løsninger har praktiske
ulemper. Den sidstnævnte ville også generelt
udelukke »vedhængende« afgørelser om underholdspligt fra anerkendelse og fuldbyrdelse i
henhold til EuRFK, selvom dommene i langt
størstedelen af tilfældene ville blive afsagt af retter, der også ville have kompetence i henhold til
bestemmelserne heri. I et uacceptabelt stort antal tilfælde ville der således ikke være »fri
bevægelighed« med hensyn til afgørelser om un-
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derholdsbidrag. Den første hypotese ville betyde
et tilbageskridt i forhold til den opnåede ensartede behandling af og afgørelse om status og
underhold, som er tidssvarende, og som overalt
hilses med tilfredshed.

34. I betragtning heraf ville det være den enkleste
løsning i EuRFK også at optage bestemmelser
vedrørende kompetence i sager om personers
retlige status. Til dato er der dog ikke sket
ændringer i grundene til, at dette tidligere ikke
var muligt. Der er derfor inden anden udvej end
principielt at tage et af de to udarbejdede alternativer som udgangspunkt, og mindske ulemperne ved dette så meget som muligt. Ekspertgruppen fandt, at den største ulempe vil være, at
fratage retlige afgørelser i »vedhængende sager«
om underholdspligt i tilknytning til domme om
status garantierne for »fri bevægelighed« eller
kun at tillægge dem disse garantier med væsentlige begrænsninger.

35. Gruppen lagde derfor vægt på først at finde en
løsning på følgende grundlag: de nationale retter må i sager om personers retlige status
uindskrænket kunne træffe afgørelser om underholdskrav, således også når disse retter ikke
kan støtte deres kompetence vedrørende underholdskravet på nogen bestemmelse i EuRFK;
»vedhængende« afgørelser om underholdspligt
skal i princippet anerkendes og fuldbyrdes; dog
må dommeren i anerkendelses- og fuldbyrdelses
sager i modstrid med EuRFK's øvrige principper
efterprøve, om den dømmende rets kompetence
vedrørende underholdskravet også var i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II. Et
af EuRFK's helt afgørende gennembrud var
imidlertid netop, at den dømmende rets kompetence ikke endnu engang skulle efterprøves i anerkendelsesog
afgørelsesfasen. En
ny
indskrænkning af dette grundlæggende princip,
også selv om det kun er på et enkelt område,
vil derfor kun være berettiget, hvis alle andre
mulige alternative løsninger er endnu mere
betænkelige.

36. Den foreslåede nye tilføjelse til artikel 5 har
dog, alt taget i betragtning, de fleste fordele.
Den hindrer, at afgørelser om underholdspligt
kan træffes som »vedhængende« afgørelser til
afgørelser om retlig status på grundlag af de
eksorbitante kompetenceregler, som er typiske
for familieretlige sager: nemlig sådanne kompetenceregler, der kun lægger vægt på den ene af
parternes nationalitet. Man må således accep-
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tere, at sager om underholdspligt i så fald ikke
kan knyttes sammen med sager om retlig status,
når kompetencen for den ret, hvor sagen anlægges, kun kan støttes på en sådan kompetenceregel. Med hensyn til sagen om retlig status er det
således stadig den ene af parternes nationalitet,
der er bestemmende for kompetencen. Sagen om
underholdspligt må anlægges ved en anden ret,
som er kompetent i henhold til EuRFK.
b)
I enkeltheder betyder de nye regler følgende:

37. Reglerne gælder uden forskel for gamle og nye
medlemsstater.

38. I anerkendelses- og fuldbyrdelsesfasen må den
dømmende rets kompetence ikke mere efterprøves. Dette følger af artikel 28, stk. 3, også efter
tilføjelsen i artikel 5. Da fejl med hensyn til bedømmelsen af kompetencespørgsmålet ikke
senere kan berigtiges skal den ret, der træffer
den oprindelige afgørelse omhyggeligt efterprøve om dens kompetence er i overensstemmelse med EuRFK.

39. Det samme gælder litispendensspørgsmålet. En
ændring af artikel 21 og 23 var ikke nødvendig.
Sålænge kravet om underhold verserer ved den
ret, der træffer afgørelse om den retlige status
kan det ikke gøres gældende for retterne i en
anden stat.
t

40. Hvorvidt retten i sagen om retlig status også er
kompetent i sagen om underholdspligt, medmindre kompetencen alene støttes på en af parternes nationalitet, bestemmes ene og alene af
lex fori, herunder selvfølgelig rettens internationale privat- og procesretlige regler. Også selv
om retterne i en stat ikke i almindelighed kan
knytte en sag om underholdspligt til en sag om
personers retlige status, men dog er bemyndiget
dertil, så snart det fremmede retssystem, der finder anvendelse efter dens internationale privatret giver mulighed derfor, bliver disse retter i
henhold til artikel 5, nr. 2, i EuRFK n.a. samtidig kompetente med hensyn til sagen om underholdspligten. Blot skal den ret, hvor sagen er
anlagt, altid efter de seneste nationale retsregler
på det pågældende område være kompetent
såvel for sagen om retlig status som for underholdskravet.
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41. EuRFK forbyder kun en efter national ret foreskrevet samlet afgørelse af sager om personers
retlige status og om underholdspligten, når
rettens kompetence udelukkende støttes på den
ene af de to parters nationalitet. Herved tænkes
først og fremmest på de i artikel 3, stk. 2,
nævnte eksorbitante kompetencebestemmelser i
artikel 15 i dén belgiske borgerlige lovbog
(»code civil«) og i artiklerne 14 og 15 i den
franske og luxembourgske borgerlige lovbog
(»code civil«), bestemmelser, der under hensyn
til artikel 1, stk. 2, nr. 1, ikke er ophævet for så
vidt angår sager, der kun angår personers retlige
status. Sager om underholdspligt, der er knyttet
til sager om personers retlige status, kan antages
til behandling, når rettens kompetence af andre
grunde er af en sådan art, der normalt i EuRFK
anses som eksorbitant. At begrunde den retlige
kompetence med de to parters fcelles nationalitet
er ganske vist udelukket ved EuRFK, hvad angår
almindelige borgerlige sager og handelssager
(art. 3, stk. 2). Noget sådant kan imidlertid ikke
anses som eksorbitant i sammenhørende sager
om personers retlige status og underholdspligt,
og kan derfor heller ikke nægtes anerkendelse.
Sagsøgers bopæl er i sager om underholdspligt
alligevél et af konventionen anerkendt tilknytningsforhold med henblik på den retlige kompetence.
I forbindelse med sådanne kumulative familieretlige sager gør den foreslåede nye tilføjelse til
artikel 5, nr. 2, kun de pågældende retter inkompetente med hensyn til spørgsmålet om underholdspligt, når deres kompetence udelukkende støtter sig på en af de to parters nationalitet. Når disse retters kompetence beror på tilstedeværelsen af en række materielle forudsætninger, hvoraf kun den ene går ud på, at en af
parterne har det pågældende lands nationalitet,
så beror domskompetencen ikke udelukkende
på den ene af parternes nationalitet.

§" 606, stk. 3, i den tyske ZPO (civilproceslov)
skal i forbindelse med § 606 a) sikre, at ægteskabssager altid kan indbringes for en tysk ret,
også selv om kun én af ægtefællerne er tysk. At
den kun er subsidiært anvendelig i forhold til
andre kompetenceforskrifter, ændrer intet ved
det forhold at udelukkende en af parternes
nationalitet begrunder kompetence. Efter
ikrafttrædelsen af den nye formulering af artikel
5, nr. 2, i EuRFK vil underholdskrav ikke mere
kunne behandles og afgøres ved dette værneting.

42. Artikel 5, nr. 2, gælder ikke når den sagsøgte
ikke har sin bopæl i en medlemsstat, eller når
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der ikke forud for fastsættelsen af underholdspligten behøver at gå et sagsanlæg eller en
påstand fra den ene af ægtefællerne se pkt. 66.

2. FORMUEFORHOLD

MELLEM

ÆGTEFÆLLER

43. Udelukkelsen af formueforhold mellem ægtefæller fra EuRFK's anvendelsesområde (artikel 1,
stk. 2, nr. 1) rejser et problem for UK og Irland.
Der findes ikke i disse lande et tilsvarende retsinstitut selvom udtrykket »matrimonial property« finder udstrakt anvendelse i retsliteraturen.
For ægtefællers indbyrdes formueretlige forhold
gælder principielt almindelige retsregler. Generelle aftaler vedrørende formueforhold, som
indgås mellem ægtefæller, afviger ikke retligt fra
aftaler med tredjemand. Ganske vist fastsættes
der fra tid til anden i lovgivningen formueretlige
særbestemmelser for ægtefæller. I henhold til
engelsk (»Matrimonial Hornes Aet, 1967«) og
irsk (»Family Home Protection Aet, 1976«) ret
er der tilsikret hver af ægtefællerne en vis ret til
at bo i det fælles hjem. Desuden har britiske retter, der træffer afgørelse om skilsmisse, omstødelse m.v., i henhold til »Matrimonial Causes
Aet, 1973« vidtgående beføjelser, hvis udformning dog er varierende i de forskellige dele af
landet, til at træffe afgørelser om kapitalydelser
fra en tidligere ægtefælle til den anden. I England kan det endog komme dertil, at der træffes
afgørelser om en ny fordeling i almindelighed
for så vidt angår ejendomsforholdet mellem de
tidligere ægtefæller og deres børn.
Begrebet »formueforhold mellem ægtefæller« er
heller ikke uden problemer inden for retssystemerne i de oprindelige medlemsstater. Ikke i alle
retssystemer henhører de samme retsforhold derunder.
Af hensyn til en bedre forståelse af problematikken vil disse problemer blive belyst noget mere
konkret a), før ekspertgruppens forslag til en
løsning kommenteres nærmere b).

44. a)
Tre betragtninger kan give en idé om, hvad
»formueforhold mellem ægtefæller« betyder i de
syv kontinentale medlemsstaters retssystemer.
Det vedrører den for ægtefæller forbeholdte
eksklusive karakter af dette retsinstitut (pkt. 45),
afgrænsningen af de retsforhold der gælder for
alle gifte personer uafhængigt af de specielle
formueretlige forhold der gælder i det enkelte
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ægteskab (pkt. 46) og endelig muligheden for
tredjemands deltagelse (pkt. 47).

45. For at regulere ægtefællers formueretlige forhold betjener disse retssystemer sig ikke eller i
hvert fald ikke overvejende af de i den borgerlige formueret ellers bekendte retsbegreber og
retsinstitutter. De har snarere udviklet særlige
retsinstitutter, som kun finder anvendelse på
forholdet ægtefællerne imellem, og hvis vigtigste
særkende består i en samlet formueretlig ordning. Der findes dog ikke i hvert retssystem kun
én sådan samlet ordning. Tværtimod står der
flere sådanne til ægtefællernes rådighed rækkende fra »almindeligt formuefællesskab« til
fuldstændigt »særeje«. Også det sidstnævnte er,
når det er valgt af ægtefællerne, et særligt »formueforhold«, selvom der i så faldt næppe består
ægteskabsbetingede formueretlige kendetegn.
Valget af formueordning skal ske i form af en
»ægtepagt«, som er et særligt retsinstitut, og
som ikke må forveksles med selve ægteskabets
indgåelse. Træffer ægtefællerne ikke noget valg,
gælder en af de i lovgivningen fastsatte samlede
ordninger (den såkaldte »legale formueordning«).

I mange retssystemer (Frankrig, Belgien) ér den
ved ægteskabets begyndelse bestående formueordning uforanderlig. I andre retssystemer
(Tyskland) kan ægtefællerne til enhver tid
ændre deres indbyrdes formueordning.

Tvister, som vedrører formueforhold mellem
ægtefæller, kan forekomme i mange former.
Man kan være uenig med hensyn til en ægtepagts eksistens og fortolkning, en ægtefælle kan
under bestemte forudsætninger begære, at retten
ændrer en formueordning til en anden. Efter
nogle af formueordningerne gælder der forskellige regler med hensyn til forskellige formuearter. Der kan derved opstå uenighed om, til hvilken »formueart« en bestemt genstand hører,
hvis formueordningen i ægteskabet fører til et
differentieret system for rådigheden over formuen, kan det komme til uoverensstemmelser,
om hvem af ægtefællerne, der har rådighed over
hvilke formuegenstande. Den hyppigste form for
tvister vedrørende formueforhold mellem
ægtefæller er de, som står i forbindelse med formueforholdets opløsning, særligt efter skilsmisse. Den i tysk ret fastsatte legale formueordning (»Zugewinngemeinschaft« — »Tilvækstfællesskab«) fører da til et krav om godtgørelse
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fra den ægtefælle, hvis formue er øget mindre
end den anden ægtefælles.

46. Flere bestemmelser gcelder for alle ægteskaber
uanset hvilken særlig formueordning ægtefællerne lever under, fremfor alt i Tyskland og
Frankrig. I den tyske og den franske tekst til
EuRFK anvendes da også meget betegnende begrebet i flertal (»Die Gliterstånde«, »les régimes
matrimoniaux«). Dette har følgende årsag:

»Code civil« behandler således ægteskabets formueretlige aspekter på to forskellige steder i
systemet. I 5. afsnit af 3. bog (om erhvervelse af
ejendom) tales der indgående om »contract de
mariage et des régimes matrimoniaux«. Artiklerne 212-226 i 5. afsnit af første bog indeholder
dog også bestemmelser vedrørende formueretlige aspekter af forholdet mellem ægtefæller.
Den nye franske skilsmisselov af 11. juli 1975 (6)
har i den nye affattelse af artiklerne 270 ff i
code civil fastsat bestemmelser vedrørende
udligningsbetalinger i form af en kapitalaffindelse, (artikel 274) som er uafhængig af hvilken
særlig formueordning, der gælder mellem
ægtefællerne. På lignende måde skelner tysk ret
i BGB's 4. bog mellem de formueretlige virkninger, som i almindelighed følger af ægteskabet (5.
afsnit, §§ 1353 ff) og den »ægteskabelige formueret«, som er udformet forskelligt efter de
forskellige »formueordninger«. Efter begge retssystemer (§ 1357, stk. 2, i BGB, artikel 220, stk.
2, i den franske code civil) er det for eksempel
muligt at forbyde en ægtefælle at foretage bestemte retshandler, som normalt tilkommer ham
i hans egenskab af ægtefælle. I henhold til artikel 285 i code civil (7) kan dommeren efter
ægteskabets opløsning træffe dispositioner med
hensyn til ægtefællernes bolig uden hensyn til
den tidligere herom gældende formueordning.
Der består også lignende muligheder i andre
stater.

Efter fransk doktrin betegnes sådanne regler om
formueretlige forhold, der gælder for alle ægteskaber »régime matrimonial primaire«. I andre
stater mangler man en tilsvarende terminologi. I
art. 1, stk. 2, nr. l's betydning undtages også de
for alle ægtefæller gældende formueretlige særordninger fra EuRFK's anvendelsesområder,
såfremt de ikke falder ind under begrebet »underholdskrav« se 91 ff.
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Inden for alle Fællesskabets retssystemers anvendelsesområdet er sådanne formueretlige forhold mellem ægtefæller tænkelige, som følger af
anvendelsen af den almindelige obligationsret,
strafferet og ejendomsret. Ganske vist indeholder
mange love enkelte bestemmelser særlig for det
tilfælde, at sådanne forhold består mellem
ægtefæller. Således begrænser artikel 1595 i den
franske code civil tilladeligheden af aftaler om
køb mellem ægtefæller. Retspraksis har på dette
område lejlighedsvis udviklet særregler om at
der skal tages hensyn til at der allerede består
sådanne forhold mellem ægtefæller. Dette
ændrer dog ikke ved det forhold at retsforhold
baseret på almindelige obligations- eller strafferetlige regler også falder ind under EuRFK når
de består mellem ægtefæller.

47. a)
Endelig vedrører de retsregler, der falder
ind under begrebet »formueforhold mellem
ægtefæller« ikke undtagelsesfrit alene retsforholdet mellem ægtefællerne selv. Således kan
det for eksempel i italiensk ret i forbindelse
med likvidationen af en »fondo patrimoniale«
komme til opgørelsestvister imellem forældre
og børn (art. 171, stk. 3, i codice civile), tvister
som efter det italienske retssystem entydigt
omfatter retsforhold under den ægteskabelige
formueret (»il regime patrimoniale della famiglia«). I tysk ret forekommer formueordningen
»uskiftet bo«, som forbinder en overlevende
ægtefælle med de fælles børn.

48. b)
På baggrund af dette resultat rejser der
sig samme problematik, som ekspertgruppen
allerede stødte på i forbindelse med begrebet
»borgerlige sager, herunder handelssager«. Det
,var dog muligt, ikke blot negativt at afgrænse
begrebet »formueforhold mellem ægtefæller«
(pkt. 49), men også positivt, omend mindre
detaljeret, at omskrive det. Dette gør det især
muligt for gennemførelseslovgivningen i UK og
Irland at støtte sig derpå og oplyse de derværende dommere om, hvilke retsforhold, der
efter EuRFK, hører til formueforholdet mellem
ægtefæller (pkt. 50). En formel tilpasning var
derfor ikke nødvendig.

49. Med hensyn til den negative afgrænsning kan
man med sikkerhed sige, at underholdskrav
mellem ægtefæller ikke i noget retssystem
udspringer af bestemmelser, der hører til reg-
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lerne om formueforhold mellem ægtefæller. I
øvrigt kan også andet end regelmæssigt erlagte
ydelser betegnes som underholdskrav se pkt. 93.

50. De gensidige rettigheder for ægtefæller, der
udspringer af formueforholdet mellem ægtefæller, svarer i vidt omfang til, hvad man på
engelsk bedst kan udtrykke med ordene: »rights
in property arising out of a matrimonial relationship«. Med undtagelse af spørgsmålet om
underhold er formueretlige forhold mellem
ægtefæller som sådanne, for hvilke der i forskellige retssystemer i de oprindelige medlemsstater
findes bestemmelser andetsteds end i forbindelse
med formueforhold mellem ægtefæller, kun
sjældent kildei til retlige uoverensstemmelser af
international karakter.
For så vidt angår formueforholdet mellem
ægtefæller, kan der derfor med hensyn til
rækkevidden af artikel 1, stk. 2, nr. 1, siges følgende»Under disse omstændigheder
vil domstolene i
Det forenede Kongerige og Irland ikke være
kompetente
og forpligtet til at anerkende og
fuldbyrde udenlandske
retsafgørelser i medfør
af konventionen,
når retstvisten
vedrører
sådanne spørgsmål mellem ægtefæller indbyrdes, undtagelsesvis også mellem ægtefæller og
tredjemand, som er opstået under ægteskabet
eller efter dets opløsning, og som angår formuerettigheder, når sådanne rettigheder udspringer
af selve det ægteskabelige forhold. De nævnte
rettigheder omfatter også enhver efter loven eller
en ægtepagt gældende ret til faktisk og retsligt
at råde over formue, som tilhører ægtefællerne«.

3. DET FORTSAT GÆLDENDE INDHOLD
ARTIKEL 1, STK. 2, NR. 1, f EuRFK

51. a)

AF
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en mindreårigs retlige status eller en sindslidende persons rets- og handleevne samt værgemål for en sådan; efter udtrykkelig forespørgsel
fra den irske delegation var man enig om, at
en mindreårigs retlige status også omfatter
afgørelsen om forældremyndighed efter forældrenes skilsmisse eller separation;
en persons statsborgerskab eller bopæl (»domicile« se pkt. 71 ff);
forældremyndighed over eller omsorg for og tilsyn med børn, uanset om disse rettigheder og
pligter er inddraget i en sag om skilsmisse,
værgemål eller i en anden sag;
adoption.
Imidlertid er EuRFK's anvendelse dog kun udelukket, når de retsfølger, der er knyttet til de
opregnede områder, udgør sagens umiddelbare
genstand. Det er ikke tilstrækkeligt, at de er af
præjudiciel betydning, selv ikke når sådanne
retsspørgsmål som præjudicielle spiller eller har
spillet en betydelig rolle i retssagen.
52. b)
Under begrebet »testaments- og arveretlige
forhold« falder alle arvekrav eller krav i forbindelse med arv. Hertil regnes også tvister om gyldigheden eller fortolkningen af et testamente om
oprettelse af et »bestyrelsesforhold« (»Treuhandverhåltnis«), selv med virkning for et
senere tidspunkt end arveladers død. Det
samme gælder sager om anvendelse og fortolkning af retsregler, der hjemler et bestyrelsesforhold som følge af et arvefald til fordel for bestemte personer eller institutioner. Alle tvister
om retskraftig oprettelse, fortolkning og forvaltning af arveretligt begrundede bestyrelsesforhold falder såldes uden for EuRFK's anvendelsesområde. Retstvister vedrørende bestyrerens
handlinger over for personer, i hvis interesse bestyrelsen ikke er oprettet, altså bestyrelsesforholdet »udadtil« falder derimod ind under konventionen se pkt. 109 ff.

Udelukkelsen af EuRFK's anvendelse på

sager o m fysiske personers retlige status, deres
rets- og handleevne samt lovmæssig repræsenta-

B

tion vedrører særligt sager og retsafgørelser om

KONKURS OG LIGNENDE ORDNINGER

ægteskabers anfægtelighed og gyldighed samt
ægtefællers separation;
opløsning af ægteskaber;
en persons død;

53. Artikel 1, stk. 2, nr. 2, indtager en særstilling
blandt bestemmelserne i EuRFK vedrørende retsområder, der ikke er omfattet af konventionen.
Den blev nemlig formuleret med henblik på en
særlig konkurs-konvention, som allerede var
under behandling sideløbende med forhandlingerne vedrørende EuRFK.
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Bortset fra særbestemmelser vedrørende konkurs
for meget specielle typer af virksomheder skulle
disse konventioners anvendelsesområder være
komplementære. Det i 1970 udfærdigede og i
1975 i revideret form forelagte (8) foreløbige
udkast til en konkurskonvention har derfor i
bestemmelserne vedrørende konventionens anvendelsesområde bevidst genoptaget (9) de afgørende begreber »konkurs«, »tvangsakkord« og
»andre lignende ordninger« (10), anvendt i
EuRFK. For at få mindst muligt tomrum mellem
de to
konventioners
anvendelsesområder
bestræber man sig under behandlingen af den
påtænkte konkurskonvention på at sammenfatte de mulige hoved- og bisager i en udtømmende liste ( u ) og således udelukke kvalifikationsproblemet. Sålænge den påtænkte konkurskonvention endnu ikke er trådt i kraft, er anvendelsen af artikel 1, stk. 2, nr. 2, i EuRFK
imidlertid vanskelig. Problemerne, herunder de
problemer, der er opstået ved de nye medlemsstaters tiltrædelse, har to forskellige aspekter.
For det første skal der foretages en afgrænsning
af konkurs, tvangsakkord og andre lignende
ordninger, samt af de integrerende dele heraf (1).
For det andet medfører retsstillingen i UK en
særlig vanskelighed, idet denne ikke kender
kurs i »incorporated companies« (2).

1. KUMULEREDE
SAGER OG ENKELTSAGER,
DER FALDER UDEN FOR EuRFK's ANVENDELSESOMRÅDE

54. a)

Det er forholdsvis enkelt at afgrænse de

grundlæggende

former

for forfølgning,

s o m fal-

der ind under konkursretten og af denne grund
ikke henhører under EuRFK's anvendelsesområde. De former for forfølgning, der kan komme
på tale, er de, der i Jénard-rapporten og NoélLemontey-rapporten (12) næsten enslydende defineres som forfølgning, der
»efter de kontraherende staters lovgivninger beror på debitors betalingsstandsning,
insolvens eller manglende kreditværdighed,
og som kræver et retligt indgreb, som fører
til kontrolleret tvangslikvidation af formuen
eller blot til en retlig bestyrelse.«

bourg). Protokollen til det foreløbige udkast til
konkurskonventionen opregner i udgaven fra
1975 (8) forfølgningerne, opdelt efter forfølgningsart og stat. I bilag I til denne rapport er
denne opregning gengivet. Det er klart at forfølgning i tilfælde af insolvens først fuldt ud er
udelukket fra EuRFK's anvendelsesområde, når
denne forfølgning ikke finder sted for en ret,
som det eksempelvis kan være tilfældet i Frankrig når en forsikringsvirksomhed på grund af insolvens bliver frataget tilladelsen.

Derimod er opregningen i art. 17 i det foreløbige
udkast til en konkurskonvention ikke uden
videre anvendelig ved fortolkningen af art. 1,
stk. 2, nr. 2, i EuRFK. I førstnævnte bestemmelse er anført de enkelte typer af forfølgning,
som er særlig nært beslægtet med konkurs og
med hensyn til hvilke retten i den stat, hvori
konkursen åbnes, har udelukkende kompetence.

Det er ikke hensigtsmæssigt formelt at lægge sig
fast på denne eller endog på en revideret fortegnelse. Den kan meget vel under forhandlingerne
vedrørende
konkurskonventionen
undergå
ændringer. Selvom den fortegnelse, der i protokollen til konkurskonventionen skal optages
som en del af en særkonvention i henhold til
artikel 57 i EuRFK, under alle omstændigheder
vil gå forud for den tilsvarende fortegnelse i
EuRFK, ville noget sådant skabe forvirring. Der
er som omtalt heller ikke tale om en komplet
fortegnelse over samtlige konkurs- og konkurslignende ordninger. For eksempel har det under
forhandlingerne vedrørende konkurskonventionen vist sig, at den ikke kan finde anvendelse på
forsikringsvirksomheder, der kun driver direkte
forsikringsvirksomhed (13), uden at konkurser
inden for dette område derved falder ind under
EuRFK's anvendelsesområde. Endelig var
ekspertgruppen ikke sikker på, om samtlige ordninger, der i fortegnelsen er gengivet i den form,
hvori den forelå i begyndelsen af 1976, virkelig
kan betragtes som konkurs- eller konkurslignende ordninger allerede inden den formelle
ikrafttræden. Dette gælder især for de ordninger, der er anført inden for området opløsning
af selsskaber se pkt. 57.

2. KONKURSRET
SKABER

I de oprindelige EØF-medlemsstaters retssystemer findes der kun et mindre antal af sådanne
former for forfølgning, begyndende med to (i
Tyskland) og op til fire (Italien og Luxem-
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OG

OPLØSNING

AF

SEL-

55. Den retlige behandling af et »partnership« (14)
efter det britiske og det irske retssystem kan, for
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så vidt angår opløsning ved eller uden retsafgørelse samt muligheden for at blive erklæret konkurs, uden videre sammenlignes med den, som
bliver selskaber til del efter kontinentale retssystemer. »Companies« (15) behandles derimod på
en helt anden måde. På disse finder »Bankruptcy Aet« ikke anvendelse (16). De falder derimod ind under den i »Companies Aet« (17) fastsatte »winding-up«-ordning, også selvom de
ikke er registreret. »Winding-up« er imidlertid
ikke nogen speciel konkursretlig ordning, men
et retsinstitut, der har forskellige varianter og
tjener forskellige formål. Man kan se et fælles
kendetegn for alle »winding-up«-ordninger deri,
at aktiverne afhændes, og at det således opnåede
beløb fordeles mellem de berettigede — med det
formål at bringe selskabet til ophør. Indledningen af en »winding-up« svarer altså til det, som
de kontinentaleuropæiske stater forstår ved
»opløsning«. »Dissolution« af et »company« er
identisk med afslutning- en på en likvidation i
de kontinentaleuropæiske retssystemer.

Der skelnes mellem »winding-up by the court«,
»voluntary winding-up« og »winding-up subject
to the supervision of the court«. Den anden
form for »winding-up« sker principielt uden rettens medvirken, enten ved deltagerne alene eller
ved disse i samarbejde med kreditorerne. Retten
kan kun subsidiært og undtagelsesvis udpege en
kurator. Den tredje form er blot en ændret form
af den anden. Retten har visse beføjelser med
hensyn til tilsyn. Den egentlige retlige opløsning af et »company« har som forudsætning
enten en begæring fra selskabets side eller fra en
kreditor og er mulig under visse forudsætninger,
af hvilke insolvens blot er den ene. Andre opløsningsårsager er for eksempel: mindsteantallet af
deltagere er ikke opnået, virksomheden påbegyndes ikke eller afbrydes i længere tid og —
som en generel klausul — »at retten er af den
opfattelse, at en opløsning af selskabet er ret og
rimeligt«.

56. Der må af den skildrede retstilstand drages følgende konklusion for anvendelsen af artikel 1,
stk. 2, nr. 2, og artikel 16, stk. 2, i EuRFK i de
kontinentale (b) og de øvrige (a) medlemsstater:

57. a)
En »voluntary winding-up« efter britisk
eller irsk ret kan ikke sidestilles med retsforfølgning. Dette er også tilfældet for ikke-retlig forfølgning efter dansk ret, der som mål har opløsning af et selskab. Tvister, som opstår i sam-
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menhæng med eller i forlængelse af en sådan
forfølgning, er derfor normale tvister henhørende under den borgerlige ret eller handelsretten,
og falder ikke uden for EuRFK's anvendelsesområde. Dette er også tilfældet, hvis det drejer
sig om en »winding-up subject to the supervision
of the court«. I denne forbindelse er rettens
beføjelser så svage, at der næppe kan tales om
retsforfølgning.

Men heller ikke en »winding-up by the court«
kan uden videre undtages fra EuRFK's anvendelsesområde. For selv om de fleste af disse ordninger tjener til likvidation af et insolvent selskab, er dette dog ikke altid tilfældet. Ekspertgruppen overvejede kun at anse sådanne ordninger som udelukket fra EuRFK's anvendelsesområde, som har hjemmel i sec. 222, litra e), i
den britiske »Company Aet« (18) eller tilsvarende
bestemmelser i irske eller nordirske love. Men
dette ville sætte for snævre grænser for de ordninger, som skal udelukkes. Ofte sker en likvidation af et insolvent selskab nemlig formelt i
medfør af en anden af de i sec. 222, i den
britiske Company Aet, anførte grunde, særlig
litra a) ifølge hvilken en udtrykkelig beslutning
herom fra deltagernes side er tilstrækkelig til at
påbegynde forfølgningen. Der er derfor i det
enkelte tilfælde ingen anden udvej end at søge
efter den materielt afgørende grund til opløsningen. Dette er kommet til udtryk i den engelske
udgave af artikel 1, stk.' 2, nr. 2, i EuRFK. Det
skulle imidlertid ikke være nødvendigt at tilpasse teksterne til konventionen på de øvrige
sprog. Hvis således en »winding-up« i UK eller
Irland havde hjemmel i en anden grund end
selskabets insolvens, må den dommer, der i en
anden kontraherende stat skal træffe afgørelse
om anerkendelse eller fuldbyrdelse, i hvert
enkelt tilfælde undersøge, om selskabet i virkeligheden ikke var insolvent. Kun hvis han
mener, at det var solvent, finder EuRFK anvendelse.

58. Først da rejses spørgsmålet, om der i henhold til
konventionens artikel 16, stk. 2, består enekompetence for retten på det sted, hvor selskabet
har sit hjemsted. Dette er tilfældet i UK og
Irland for så vidt angår sager, der vedrører eller
vedrørte et solvent selskab.

Udtrykket »opløsning« i artikel 16, stk. 2, i
EuRFK skal i øvrigt heller ikke forstås i den
snævre tekniske betydning, som det har i de
kontinentale retssystemer. Herunder hører også
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sager, der som genstand har likvidation efter
»opløsning« af et selskab. Hertil hører tvister
vedrørende størrelsen af de andele, der skal
udbetales til en deltager; sådanne sager er blot
delafsnit på vejen til selskabets endgyldige udelukkelse fra retssystemet.

59. b)
Hvis et selskab efter et kontinentalt retssystem er opløst (dvs. trådt ind i likvidationsfasen,
fordi det er erklæret konkurs) kan man kun
tænke sig retsforfølgning vedrørende »opløsning
af selskabet« således, at der føres sag om, hvorvidt sagen kan tages op til påkendelse, eller om
den måde, hvorpå konkursforfølgningen skal
finde sted. Alt dette falder ikke ind under
EuRFK. Alle andre sager, som har til genstand
at få fastslået eller at bevirke opløsning af et
selskab,, er derimod ikke konkursretlige. En undersøgelse om, hvorvidt det drejer sig om et insolvent selskab eller ej, kan udelades. Dette
gælder også, hvis præjudicielle konkursretlige
spørgsmål spiller en rolle. Føres der derfor for
eksempel sag om, hvorvidt et selskab skal opløses, fordi en person, om hvem det påstås, at han
er part i selskabet, er erklæret konkurs, drejer
det sig ikke om en konkursretlig tvist, men om
en tvist, der falder ind under EuRFK. Denne finder også anvendelse, når tredjemand i forbindelse med en ikke-retlig opløsning af et selskab
gør retligt gældende, at de er selskabskreditorer
og derfor har krav, som skal opfyldes af selskabets formue.
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D
VOLDGIFT

61. Vedrørende rækkevidden af udelukkelsen af
»voldgift« fra EuRFK's anvendelsesområde,
udbad UK sig oplysninger, som ikke var givet i
Jenard-rapporfen. Ved drøftelserne viste der sig
to uforenelige grundstandpunkter med hensyn ti
fortolkningen af de pågældende bestemmelser i
artikel 1, stk. 2, nr. 4. Efter den ene opfattelse,
som især UK gik ind for, omfatter denne bestemmelse samtlige tvister, med hensyn til hvilke
der findes en endnu gældende aftale om en
voldgiftsrets kompetence til at træffe afgørelse i
disse — herunder samtlige sekundære tvister,
som står i forbindelse med den pågældende
voldgiftssag. Efter den anden opfattelse, som
forfægtedes af de oprindelige medlemmer af
EØF, kan sager, der er indbragt for egentlige
retter, kun anses for en del af en »voldgift«, hvis
de står i forbindelse med afsluttede, verserende
eller fremtidige voldgiftssager. Man var imidlertid enig om at afholde sig fra en egentlig
tekstændring. De nye medlemsstater kan i deres
gennemførelseslovgivning
acceptere
den
omhandlede usikkerhed med hensyn til fortolkningen. Ekspertgruppen nåede frem hertil,
fordi medlemsstaterne i Fællesskabet med undtagelse af Luxembourg og Irland, i mellemtiden
har tiltrådt FN-konventionen af 10. juni 1958
om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske
voldgiftsafgørelser, og Irland er rede til en positiv behandling af spørgsmålet om sin tiltrædelse.
Endelig fører i praksis de forskelligartede grundopfattelser kun på ét punkt til et forskelligt
resultat se pkt. 62.

C

SOCIAL SIKRING

60. Spørgsmål vedrørende social sikring er udtrykkeligt udelukket fra EuRFK's anvendelsesområde. Man ville derved undgå de vanskeligheder,
der ville opstå ved, at disse retsområder i nogle
medlemstater henregnes til den offentlige ret, og
i andre hører til i grænseområdet mellem offentlig og privat ret. Sociale sikringsorganers søgsmål mod tredjemand, for eksempel mod skadevolder på grundlag af krav, der i kraft af lov er
overgået til disse, eller som tilkendes dem som
selvstændige krav, falder derimod ind under
EuRFK.

1. ORDINÆRE
HOVEDSAGEN
FORELIGGER

RETTERS
AFGØRELSER
I
PÅ TRODS
AF, AT DER
EN VOLDGIFT S AFTALE

62. Kan der — såfremt en ordinær ret træffer afgørelse i en hovedsag, fordi den har overset en
voldgiftsaftale eller ikke anså denne for at være
gældende — i en anden stat i Fællesskabet
nægtes anerkendelse og fuldbyrdelse med den
begrundelse, at voldgiftsaftalen faktisk var
gældende, og at afgørelsen derfor i henhold til
artikel 1, stk. 2, nr. 4, falder uden for EuRFK's
anvendelsesområde? Kun hvis man godtager den
første opfattelse se pkt. 61, kan dette besvares
bekræftende.
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Som begrundelse for denne fremgangsmåde anføres, at det står retten i anerkendelsesstaten frit
for — i modstrid med opfattelsen hos den ret,
som afsagde dommen — at anse tvisten for at
stå i forbindelse med en sag om personers retlige status, eller at anse den for arveretlig eller
ikkeborgerligretlig, og til at påstå, at EuRFK
ikke finder anvendelse; ligeledes må den i
modsætning til den ret, som har truffet afgørelse
vedrørende hovedsagen, kunne udelukke sagen
fra konventionens anvendelsesområde, fordi der
foreligger voldgift.

Heroverfor er det imidlertid for det første gjort
gældende, at det allerede ligger i ordets betydning, at ikke enhver tvist, der er omfattet af en
voldgiftsaftale, er »voldgift«. Voldgift er snarere
kun selve voldgiftssagen. Artikel 1, stk. 2, nr. 4,
i EuRFK omfatter altså kun sager for egentlige
retter, hvis hovedsagen i disse står i forbindelse
med en sådan, og ikke kun ved undersøgelsen af
rettens kompetence til at træffe afgørelse tilfældigvis kommer i berøring med spørgsmålet om
voldgiftsaftalens gyldighed. For det andet har
man anset dommeren i anerkendelsesstaten for
at være frit stillet ved afgørelsen af kvalifikationsspørgsmålet: Hvis retten i afgørelsesstaten
ved undersøgelsen af sin kompetence er af den
opfattelse, at EuRFK finder anvendelse, er retten
i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med denne holdning bundet af
dette.

2. DE ØVRIGE SAGER I FORBINDELSE MED
VOLDGIFTSSAGER VED ORDINÆRE RETTER

63. a)
EuRFK begrænser ikke som sådan parternes frihed til at indbringe tvister for en voldgiftsret. Dette gælder også sådanne sager, for
hvilke EuRFK har fastsat enekompetence. Konventionen hindrer heller ikke de nationale lovgivende myndigheder i for deres del at erklære
voldgiftsaftaler for ugyldige, når disse aftaler
angår tvister, for hvilke der efter national ret
eller i henhold til EuRFK består enekompetence.

64. b)
EuRFK vedrører ikke retssager, der er underordnet en voldgiftssag, som for eksempel
sager vedrørende udnævnelse eller tilbagekaldelse af voldgiftsdommere, fastsættelse af, hvor
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voldgiften skal finde sted, forlængelse af fristen
for afsigelse af kendelsen eller præjudicielle afgørelser om materielle spørgsmål, som det er
kendt i engelsk ret i form af »statement of special case« (sec. 21 i Arbitration Aet. 1950). Heller ikke retsafgørelser, der skal tage stilling til
en voldgiftsaftales gyldighed, eller som på grund
af aftalens ugyldighed påbyder parterne ikke at
fortsætte voldgiftssagen, falder ind under
EuRFK.

65. c)
Denne vedrører heller ikke sager og afgørelser vedrørende krav om annullering, ændring,
anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftsafgørelser. Dette gælder også retsafgørelser, der indkoopererer voldgiftsafgørelser, hvilket er almindelig anerkendelsesteknik i britisk ret. Hvis en
voldgiftsafgørelse annulleres, og dersom den ret,
der har annulleret den, eller en anden egentlig
ret træffer afgørelse om selve tvistens hovedsag,
finder EuRFK dog anvendelse.

V. SAGERS OG AFGØRELSERS RETLIGE
KARAKTER

66. I forholdet mellem de oprindelige medlemsstater
indbyrdes, såvel som i disses forhold til UK og
Irland har EuRFK kunnet og kan stadig på ét
punkt gå ud fra en ganske forbavsende ensartet
retstradition. Det er næsten altid de samme
opgaver, som på det privatretlige område er
henlagt til domstolene. Det kan overalt uden
vanskelighed og uden tvivl fastslås, hvilke myndigheder der er »retter«. Dette gælder også i
tilfælde, hvor der for en »ret« behandles en sag,
der ikke forudsætter, at en part fremsætter
påstand »mod« en anden person se pkt. 23,
124 ff. Danmarks tiltrædelse skabte nye problemer.

Det voldte ingen vanskeligheder for ekspertgruppen at bekræfte, at arbejdsretten i henhold
til bekendtgørelse nr. 124 af 21. april 1964 af
lov om arbejdsretten på trods af sin usædvanlige
struktur klart skal anses for en ret i den i
EuRFK fastsatte betydning. Større vanskeligheder voldte derimod behandlingen af sådanne
sager, som i Danmark i næsten alle sager om
underholdspligt i mangel af mindelig overenskomst foretages af forvaltningsmyndigheder
og afsluttes med deres afgørelse.
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1. RETSTILSTANDEN

i protokollen af en ny artikel V a. Denne vej er
mere enkel end et forsøg på at foretage ændringer i et stort antal af EuRFK's enkeltbestemmelser.

l DANMARK

67. Retstilstanden er, kort udtrykt, følgende: I princippet fastsættes underholdspligten ved overenskomst eller ved en retlig afgørelse. Derimod
fastsættes underholdsbidragets størrelse samt
omfanget af eventuelt nødvendige ændringer af
én myndighed, den såkaldte »amtmand«, der
efter dansk ret ganske klart ikke skal kvalificeres som en ret, men som en forvaltningsmyndighed, som i dette tilfælde udøver domsmyndighed. Afgørelser, der træffes i en sådan sag, falder ganske vist ind under Haager-konventionen
om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser
vedrørende underholdspligt, men kun fordi der
ikke specielt kræves en retlig afgørelse.

2. ARTIKEL V a) 1 PROTOKOLLEN
FØLGEVIRKNINGER
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Overalt, hvor der i EuRFK er tale om »ret« eller
»dommer«, omfattes de danske forvaltningsmyndigheder, der behandler sager om underholdspligt også heraf (således i artikel 2, stk. 1,
artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, artikel 5, nr. 2,
artikel 17, artikel 18, artiklerne 20—22, artikel
27, nr. 4, artikel 28, stk. 3 og artikel 52). Det
gælder specielt også'for artikel 1, stk. 1, selv om
udtrykket »ret« ikke forekommer i dens franske,
italienske og nederlandske tekst i modsætning
til den tyske version.
Overalt, hvor der i EuRFK tales om »afgørelse«,
falder i fremtiden også de danske forvaltningsmyndigheders afgørelser i sager om underholdspligt ind under den definition, som artikel 25
giver af dette begreb. Dets indhold er ved
artikel V a) i protokollen udvidet i så henseende;
artiklen skal altså nu læses således:

OG DENS

68. Det ville således, også hvad angår konventionens anvendelsesområde bevirke en materiel
skævhed, hvis de for Danmark typiske sager om
underholdspligt udelukkes fra dette område,
blot fordi de ikke bringes for retten.

»I denne konvention forstås ved »retsafgørelse« enhver afgørelse truffet af en ret i
en kontraherende stat — i Danmark også
afgørelser i sager om underholdspligt truffet
af en forvaltningsmyndighed — u a n s e t . . . «

Den ændring af konventionen, der således bliver
nødvendig, er indeholdt i forslaget om indføjelse

KAPITEL 4

KOMPETENCE

A

V

Almindelige bemærkninger
69. Jénard gør i kapitel 4, afsnit A, i sin rapport
rede for den grundtanke, som bestemmelserne
vedrørende kompetence i EuRFK er baseret på.
Ved de nye medlemsstaters tiltrædelse sker der
ingen ændring af dette. Vedrørende tre ejendommeligheder inden for britisk og irsk ret kræves
dog en nærmere redegørelse angående den nærmere sammenhæng mellem disse og EuRFK's
retsanvendelse. Det drejer sig for det første om
»Superior Courts«s vidtgående kompetence (*),
og for det andet om begrebet »domicile« (2),
samt endelig om, hvor frit dommeren kan
skønne ved fastsættelsen af den lokale kompetence (3).

1. KOMPETENCE
FOR
»HØJERE«
RETTER
(SUPERIOR
COURTS),
SOM TRÆFFER AFGØRELSE SOM FØRSTE INSTANS

70. I Fællesskabets kontinentale medlemsstater kendes også for de vigtigste borgerligretlige tvister
en afgrænset lokal kompetence for første instanssager. Der findes mange sideordnede retter,
i Tyskland circa 50 »Landgerichte«, i Frankrig
»tribunaux de grande instance« og i Italien »tribunali« i samme størrelsesorden. Hvor EuRFK
fastsætter bestemmelser om retternes kompetence, ikke blot internationalt, men også lokalt,
som for eksempel i artiklerne 5 og 6, udtales det
kun om én bestemt blandt de mange sideordnede retter i en stat, at den er kompetent.
Opbygningen af retssystemerne i UK og Irland
afgiver næppe grundlag for en sådan sondring,
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såfremt det er en »højere ret«, som har kompetence i første instans.
I Irland er High Court den eneste ret i første instans, der har ubegrænset kompetence. Den kan
dog undtagelsesvis også træde sammen uden for
Dublin. EuRFK er ikke til hinder herfor. Derudover findes der en »Circuit Court« og en »District court«. I hvert af disse tilfælde findes der
kun én »ret« i landet. Hver af dommerne ved
denne har fået anvist en bestemt »circuit« eller
et bestemt »district«. Hvor der i EuRFK er fastsat bestemmelser for den lokale kompetence,
menes der for Irlands vedkommende den for en
given »circuit« henholdsvis for et givet »district«
udpegede dommer.
I UK findes tre »højere« retter, der har kompetence som første instans: »High Court of Justice« for England and Wales, »Outer House of
the Court of Session« for Skoland og »High
Court« for Nordirland. Hver af disse retter er
imidlertid alene kompetent for det samlede
område af de ovennævnte dele af UK se pkt. 11.
For hvert retsområde gælder derfor det samme
som anført for den irske »High Courts«s territoriale kompetence. Muligheden af at »henvise«
en sag fra London til et »district registry« under
»High Court« betyder ikke, at der henvises til
en anden ret. I betragtning af, at udenlandske
retsafgørelser skal registreres særskilt i hvert af
disse områder, for at kunne fuldbyrdes dér se
pkt. 208, ophæves også i UK for så vidt sondringen mellem international og lokal kompetence i vid udstrækning. Sådanne regler i
EuRFK, som fastsætter bestemmelser vedrørende den lokale kompetence, har kun betydning
for »højere« retter, som modtager retssager som
første instans, for så vidt som der må skelnes
mellem England og Wales's, Skotlands og Nordirlands retter. Ordningen for de øvrige retter
(County Courts, Magistrate's Courts, Sheriff
Courts i Skotland) giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

2. BEGREBET »DOMICILE« OG ANVENDELSEN
AF EuRFK

71. a)
Bopælsbegrebet har central betydning i
EuRFK for fastsættelsen af retternes kompetence (f.eks. i artiklerne 2—6, 8, 11, 12, stk. 3,
14, 17, 32). Det har ganske vist allerede et forskelligartet betydningsindhold i anvendelsesområdet for retssystemerne i de oprindelige med-
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lemsstater i EØF. I Forbundsrepublikken Tyskland udtrykker det en persons tilknytning til en
bestemt lokalitet i betydningen »kommunale underinddelinger« af statens territorium. I Frankrig og Luxembourg betegner det en persons
nøjagtige adresse. I Belgien betyder dette begreb
for så vidt angår retlig kompetence, det sted,
hvor en person er indskrevet i personregistret
med sin faste bopæl. Disse forskelle hænger
sammen med, at f.eks. tysk ret ved fastsættelsen
af en persons bopæl lægger større vægt på stabiliteten af tilknytningen til en bestemt lokalitet,
end de øvrige lovgivninger.

Trods disse forskelle er dog kernen i begrebet
»bopæl« den samme i samtlige retssystemer i de
oprindelige medlemsstater i EØF: nemlig en
persons tilknytning til en mindre lokal enhed på
en stats område. Det var derfor muligt i artikel
52 i EuRFK at overlade den nærmere definition
af begrebet til retten i den stat, i hvilken en persons »bopæl« skal søges. Der blev herved ikke
bragt nævneværdig uligevægt ind i konventionens anvendelsesområde. Især spiller det ikke
nogen rolle med hensyn til anvendelsen heraf i
de oprindelige medlemsstater i Fællesskabet, om
begrebet »bopæl« henviser til en bestemt adresse
eller en kommunal enhed.

72. b)
Bopælsbegrebet i irsk og britisk lovgivning
afviger på flere punkter betragteligt fra det kontinentale.

For det første tager dette begreb ikke sigte på en
persons tilknytning til en bestemt lokalitet eller
endog på en bestemt bolig inden for en lokalitet, men derimod på tilknytningen til et bestemt
retsområde se pkt. 11. En persons »domicile«
siger kun noget om, hvorvidt denne falder ind
under det engelsk-walisiske, det skotske, det
nordirske eller et udenlandsk retsområde. En
persons retlige tilknytning til en bestemt lokalitet betegnes ikke med »domicile«, men med
»residence«.

En person har i henhold til britisk ret altid ét
»domicil« og kan aldrig have flere. Ved fødselen
erhverver barnet, såfremt det er født inden for
ægteskab, faderens »domicile«, og et barn født
uden for ægteskab moderens »domicile«. Barnet
beholder sit »domicile«, sålænge det er umyn-
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digt. Når det er blevet myndigt, kan det erhverve
et andet, men herfor gælder meget strenge krav:
Personen skal normalt opholde sig i et andet
land — med den hensigt at forblive der til
stadighed eller i alt fald på ubegrænset tid.

73. c)
Det er ikke i artikel 52 i EuRFK udtrykkeligt fastsat, at begrebet »bopæl« skal knyttes til
en bestemt lokalitet eller bolig. Bestemmelsen
forbyder derfor heller ikke udtrykkeligt, at begrebet forbindes med et bestemt område. Det
skulle derfor stå UK og Irland frit for at gå ud
fra deres traditionelle begreb »domicile«, når dery
indbringes sager for deres retter. Ekspertgruppen fandt, at der derved ville opstå en vis
uligevægt i anvendelsen af konventionen. I flere
tilfælde kunne i så fald retterne i UK og Irland
på grund af reglen om bevarelse af »domicile«
erklære sig for kompetente, selv om denne person i henhold til lovgivningen i samtlige andre,
medlemsstater i Fællesskabet har sin bopæl på
det sted, hvor den pågældende faktisk bor på
statens område.

Arbejdsgruppen har derfor anmodet UK og Irland om, at de i deres gennemførelseslovgivning
vedrørende EuRFK se pkt. 256 i alt fald med
henblik på anvendelsen af koventionen vil fastsætte et bopælsbegreb, der dels afviger fra deres
traditionelle bestemmelser, dels tager sit udgangspunkt i det centrale i det begreb, som man
i EØF's oprindelige medlemsstater anser for at
være »bopæl«.

I artikel 69, stk. 5, i konventionen om det europæiske patent for Fællesmarkedet, som er udarbejdet parallelt med ekspertgruppens drøftelser,
gengives begrebet »bopæl« med »residence«, og
der henvises i øvrigt i forbindelse hermed til
artikel 52 og 53 i EuRFK. For at undgå begrebsforvirring har den foreslåede nye artikel V c) i
protokollen klargjort, at der er identitet mellem
det i patentkonventionen omhandlede begreb
»residence« og det i EuRFK anvendte begreb
»domicile«.

74. d)
Det skal dog bemærkes, at der således ved
anvendelsen af artikel 52, stk. 3, sker en opspaltning af bopælsbegrebet nemlig ved bec arelsen
af spørgsmålet om, hvorvidt en persons bopæl
efter den lovgivning, denne person hører under,
bestemmes efter en anden persons bopæl. I
denne sammenhæng kan dette bero på, hvor den
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afhængige person har sit »domicile«. Efter britisk international privatret afgøres spørgsmålet
om afledte bopælsforhold nemlig ikke efter en
persons statsborgerskab, men derimod efter den
pægældendes »domicile« i henhold til den klassiske definition. Nydefineringen af begrebet »domicile« i sammenhæng med artikel 52, stk. 1,
ændrer intet ved dette.

Anlægges der f.eks. sag mod en mindreårig
udlænding, der har slået sig ned i England, ved
en engelsk ret, må denne ret tage hensyn til det
opstaltede begreb »bopæl«. Første skridt består
i at undersøge, hvor sagsøgte havde »domicile«,
før han slog sig ned i England. Men henblik
herpå er begrebet i dets traditionelle udformning afgørende. I henhold til den herefter gældende ret afgøres det, om den mindreårige i
EuRFK's betydning var beføiet til at stifte et
engelsk »domicile«. Som andet skridt skal retten
derefter undersøge, om forudsætningerne for et
»domicile« i den engelske retskreds var til stede,
i hvilken sagen indbringes for retten.

75. e)
Britisk ret har intet begreb, der svarer til
det i de kontinentale retssystemer kendte begreb
»et selskabs hjemsted«. Med henblik på de internationale og privatretlige funktioner, der på
kontinentet er forbundet med et selskabs hjemsted. går britisk ret ud fra det retssystem, i henhold til hvilket selskabet er stiftet (»law of incorporation«, sec. 406 Companies Aet 1948).
Som et selskabs »domicile« gælder i henhold til
den traditionelle definition se pkt. 72 det
retsområde, hvor selskabet er oprettet. Ligeså
lidt som de nye medlemsstater er forpligtede til
generelt at tilpasse deres bopælsbegreb, er de
udtrykkeligt forpligtede til at indføre et retsbegreb, som svarer til et selskabs hjemsted i henhold ti! de kontinentale retssystemer. Hvis imidlertid UK og Irland ikke ændrer deres lovgivning på dette punkt, vil der atter blive bragt
uligevægt ind i EuRFK's anvendelsesområde.
Det er derfor ønskeligt, at UK med henblik på
anvendelsen af denne konvention vil optage et
begreb i sin nationale lovgivning, som f.eks.
»domicile of a company«, der står det kontinentale begreb »et selskabs hjemsted« nærmere end
begrebet »law of incorporation«.

Det vil imidlertid ikke kunne undgås, at et selskab i UK efter den gældende lovgivning har
»domicile« dér og efter en kontinental stats
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retssystem også har sit »hjemsted« der. I henhold
til artikel 53, andet punktum, kan endog flere af
de oprindelige medlemsstaters retssystemer godkende, at et og samme selskab har hjemsted på
deres respektive områder. De vanskeligheder,
der eventuelt måtte opstå i denne forbindelse,
kan løses ved hjælp af bestemmelserne i EuRFK
vedrørende litispendens i konneksitet se pkt.
162.

3. RETTERNES SKØNSMÆSSIGE AFGØRELSER
OG HENVISNING TIL SAGER TIL ANDRE
RETTER

76. Det er i almindelighed en ukendt tanke i de
kontinentale retssystemer, at en egentlig ret kan
foretage et skøn ved afgørelsen af sin lokale
eller saglige kompetence. Heller ikke hvor der i
retsreglerne er begreber med usædvanlig ringe
bestemthedsgrad, finder man beføjelser til at
foretage skøn. Ganske vist kendes der også i kontinentale retssystemer beføjelse til at henvise en
tvist fra en ret til en anden. Imidlertid kan der
ikke ved et skøn afgøres, om der skal gøres brug
af denne. Derimod har britisk og irsk retspleje
udviklet beføjelser til retterne til at foretage
skøn. Disse svarer på visse punkter til forholdsvis detaljerede bestemmelser i de kontinentale
staters lovgivning vedrørende retternes kompetence. På andre punkter fineres der dér ikke
noget funktionelt modstykke. Dette gør det
vanskeligt at sammenligne sådanne beføjelser
med EuRFK. Der bør skelnes mellem retsopfattelsens internationale og nationale anvendelsesområde.

77. a)
I forholdet til retter i andre stater, men
også mellem retter i forskellige retsområder inden for UK se pkt. 11 drejer det sig om den
såkaldte »doctrine

of the forum

conveniens«

henholdsvis — i Skotland — »non-conveniens«.
Retterne kan, selv om det kun er i yderst sjældne
undtagelsestilfælde, én gang lade en sags litispendens for retter i udlandet eller i et andet
retsområde ude af betragtning.
Men retterne kan også undtagelsesvis afvise
sager og afgørelser vedrørende sagens realitet,
hvis de mener, at det er bedre at forelægge disse
for en tilsvarende kompetent ret i en anden stat
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(eller et andet retsområde), fordi denne i betragtning af omstændighederne kan give den
pågældende sag en mere hensigtsmæssig behandling eller især bedre kan sikre, at begge
parter får samme chancer.

I praksis findes der flere specielle grunde til
udøvelsen af denne beføjelse til at foretage
skøn: de store krav, som britisk og irsk ret traditionelt stiller til en ændring af et »domicile« se
pkt. 72; bestemmelserne om begrundelse af retlig kompetence blot ved forkyndelse på statens
område se pkt. 85, 86; de i disse staters retspleje
særligt stærkt udprægede principper om direkte
bevisførelse, og de deraf betingede hindringer
for en udnyttelse i udlandet eller blot af bevisførelse, som er foretaget ved en anden ret;
endelig de store vanskeligheder ved anvendelsen
af udenlandsk ret ved britiske eller irske retter.

78. Sådanne mtdigheder står ifølge den opfattelse,
som delegationerne fra Fællesskabets kontinentale medlemsstater har givet udtryk for, ikke
åbne for retter i en medlemsstat, hvis disse i
henhold til EuRFK er kompetente og får en sag
forelagt.

Artikel 21 forbyder udtrykkeligt at lade en litispendens i udlandet ude af betragtning. Det blev
i øvrigt gjort gældende, at EuRFK ikke blot berettiger de kontraherende stater til at foretage
voldgift på de i afsnit 2 fastsatte betingelser. Det
forpligter dem endog hertil. En sagsøger må
have sikkerhed med hensyn til, hvilken ret der
er kompetent. Han bør ikke bruge tid og penge
for derefter at løbe fare for, at den ret, der får
sagen forelagt, anser sig for mindre egnet end en
anden. Især er hele sigtet med EuRFK, at
spørgsmålet om, hvorvidt fremmed lovgivning
kan finde anvendelse, ikke er grund for en ret til
generelt eller i det enkelte tilfælde at erklære sig
for inkompetent. Hvor retterne i flere stater ville
være kompetente, er der bevidst givet sagsøger
en ret til at vælge, hvilket ikke ville afsvækkes
ved anvendelsen af »doctrine of the forum conveniens«. Sagsøger kan blandt de kompetente
retter have valgt en anden ret, som synes »upassende«, for at opnå afgørelse i den stat, hvor han
også ønsker fuldbyrdelse. Faren for negative
kompetencekonflikter kan desuden ikke afvises:
den kontinentale dommer kan på trods af en
britisk retsafgørelse ligeledes anse sig for inkompetent. Det saglige grundlag for »doctrine of the
forum convienens« mister for øvrigt en del af
sin betydning, så snart EuRFK også finder anvendelse i UK og Irland. Gennemførelseslovgiv-
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ningen vil medføre betydelige ændringer i de
pågældende staters ret såvel ved definitionen af
begrebet »domicile« se pkt. 73 som også på
grund af bortfaldet af retlig kompetence blot i
kraft af forkyndelse inden for retsområdet se
pkt. 86. Det vil da i vid udstrækning være unødvendigt at korrigere kompetenceregler i de
enkelte sager ved hjælp af begrebet »forum conveniens«. Efter udveksling af disse argumenter
blev der på UK's og Irlands begæring foretaget
formmæssige ændringer af dette punkt.

79. b)
Man genfinder samme idé som »doctrine
of the forum conveniens« på nationalt plan. Det
er i så tilfælde ikke normalt at anvende denne
betegnelse. Dette kan stamme fra, at tanken
lovteknisk tager form af en benvisningsmulighed,
så snart kompetencealternativerne begrænser sig
til retter i en og samme stat, dvs. i et og samme
retsområde se pkt. 11. Arbejdsgruppen måtte
beskæftige sig med spørgsmålet om, hvorvidt
EuRFK begrænser sådanne henvisningsmuligheder. Indledningsvis kan gentages, hvad der allerede er blevet sagt: beføjelserne for højere retter
i Irland eller et retsområde i UK, som træffer
afgørelse som første instans, se pkt. 70, berøres
ikke. I øvrigt gælder følgende:

80. aa)
De hidtidige retstilstande i Irland og UK
ligner i det væsentlige hinanden. Alle retter kan
henvise en sag til en anden ret, hvis denne ligeledes er kompetent og bedre kan nå til en afgørelse i sagen. Hvis der for eksempel indbringes
en klage for High Court, og værdien af sagens
genstand formodentlig ikke overskrider det beløb, som er bestemmende for den lavere rets
kompetence, kan High Court henvise sagen til
denne, men behøver ikke at gøre det. En irsk
Circuit Court, en engelsk County eller Magistrate's Court, samt en skotsk Sheriff Court, men
derimod ikke en irsk District Court se pkt. 70,
kan i parternes interesse på grund af bevismidlernes placering eller for at sikre retssagens retsstatslige integritet henvise en tvist til en anden
sideordnet ret og i undtagelsestilfælde også til
en ret i en anden kategori.

Også i de kontinentale retssystemer kendes
muligheden for, at en ret, som ikke primært er
kompetent, efter dommerens skøn erklæres for
kompetent, selv om dette sker i et langt mere
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begrænset omfang. I henhold til § 36 i den tyske
ZPO er dette for eksempel tilfældet, hvis en
reglementeret sagsbehandling ikke kan gennemføres ved den oprindeligt kompetente ret. I henhold til artikel 356 i den nye franske »code de
procédure civile« (19) kan en sag henvises til en
tilsvarende ret, hvis der er tvivl om rettens habilitet.

81. bb)
EuRFK berører overhovedet ikke retternes kompetence med hensyn til sagens realitet.
Det står altså frit for, at fastsætte muligheder
for henvisning mellem retter af forskellige kategorier i de nationale retssystemer.

Normalt er der heller ikke fastsat bestemmelser
i EuRFK vedrørende retternes lokale kompetence inden for en stat, men derimod kun vedrørende deres internationale kompetence i almindelighed. Især er den grundlæggende kompetenceregel i artikel 2 af en sådan beskaffenhed. Hvis
kompetencen for en ret, ved hvilken der er anlagt sag mod en i UK eller Irland besiddende
person, ikke samtidig fremgår af en bestemmelse
i EuRFK, der også fastsætter den lokale kompetence, som for eksempel artikel 5, er aftalen heller ikke til hinder for, at tvisten henvises til en
anden ret i samme stat. Selv inden for området
vedrørende enekompetence er der i artikel 16
kun fastsat bestemmelser vedrørende den internationale kompetence for retterne i en stat, således at der ikke er noget til hinder for, at der
sker videre henvisning inden for denne stat.

Endelig er EuRFK naturligvis heller ikke til hinder for en henvisning, hvis tvisten derved netop
forelægges for den ret, som ifølge denne konvention har lokal kompetence. Dette er også
altid tilfældet, hvis begge parter er indforståede
med henvisningen, og de forudsætninger, som i
henhold til artikel 17 kræves for aftaler om
kompetence, foreligger.

Der findes derfor nu kun ét problematisk
tilfælde: der indbringes en sag for en ret, med
hensyn til hvis kompetence EuRFK garanterer
sagsøger en valgret. I straffesager eller sager om
ansvarsforsikring anlægges der sag på det sted,
hvor skadetilføjelsen er sket, i sager om underholdspligt derimod ved den ret, hvor den
bidragsberettigede har bopæl. Det er klart, at
der i særlige undtagelsestilfælde kan ske henvis-
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ning til en anden ret i samme stat, nemlig når
det ikke er muligt på behørig vis at gennemføre
sagsbehandlingen ved den kompetente ret.
Ekspertgruppen så dog ingen grund til udtrykkeligt at nedfælde dette i EuRFK. Denne synes
snarere at kunne fortolkes derhen, at der i undtagelsestilfælde ved den ret, der har lokal kompetence også forstås den ret, der ved en afgørelse truffet af en anden ret erklæres for at have
lokal kompetence. Retten på det sted, »hvor
skadetilføjelsen er foregået« bliver da f.eks. en
naboret, som udpeges af en anden ret, hvis retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået,
ikke er i stand til at gennemføre sagen.

For så vidt retter har en ikke nærmere konkretiserende beføjelse til ved skøn at udpege en anden kompetent ret, og frem for alt beføjelse til
ved skøn at henvise en sag til en anden ret, må
denne beføjelse dog kun anvendes således som
det forstås i EuRFK, når denne ikke blot har
fastsat den internationale, men også den lokale
kompetence. Henvisning til en anden ret blot af
grunde, der har med sagsomkostningerne at
gøre, eller blot fordi dette vil lette bevisførelsen,
er i så fald ikke mulig uden samtykke fra den
sagsøger, som har en valgret med hensyn til
værneting.

B

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL
AFSNIT II

Afdeling

1

Almindelige bestemmelser

82. De foreslåede formelle tilpasninger inden for
artikel 2 (20) til 4 er begrænset til optagelse i
artikel 3, stk. 2, af de »overlappende« kompetenceregler, der findes i de nye medlemsstater.
Ved denne lejlighed er teksten til sidstnævnte
bestemmelse tilpasset til en lovændring, som har
fundet sted i Belgien. En kort forklarende
bemærkning til de enkelte foreslåede tilføjelser
(I) skal efterfølges af to bemærkninger af mere
almen art til denne bestemmelses placering i forhold til EuRFK som et samlet hele (II).

. I. Bemærkninger
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til de enkelte foreslåede
tilføjelser

83. 1. B e 1 g i e n
I Belgien er artiklerne 52, 52 a) og 53 i loven af
25. marts 1876 før ikrafttrædelsen af EuRFK erstattet af artiklerne 635, 637 og 638 i »code
judiciaire«. Alligevel genfinder man i den nye
artikel 3, stk. 2, kun artikel 638 i »code judiciaire«. Denne svarer til artikel 53 i loven af 25.
marts 1876, og det er fastsat heri, at såfremt belgiske retter ikke er kompetente på grund af andre bestemmelser, kan en sagsøger med bopæl i
Belgien anlægge sag mod enhver person for den
ret, hvor han er bosiddende. Artiklerne 52 og 52
a) i den ovennævnte lov er med urette blevet
kvalificeret som »overlappende«.

84. 2. D a n m a r k
I de bestemmelser fra dansk ret, som er optaget
i artikel 3, stk. 2, står, at der kan anlægges sag
mod en udlænding ved enhver dansk ret, på
hvis område han opholder sig eller har gods ved
indstævningen. For så vidt angår det sidste
punkt svarer bestemmelsen til de bestemmelser,
der også for Tysklands vedkommende er optaget i listen over »overlappende« kompetenceregler. For så vidt angår det første punkt kan der
henvises til de neden for følgende bemærkninger
vedrørende Irland se pkt. 85. For Grønland se
pkt. 253 findes der en særlig civilproceslov. De
tilsvarende bestemmelser heri skal derfor
nævnes særskilt.

85. 3. I r l a n d
I henhold til principperne i »common law«, som
ikke er kodificerede, men som har samme gyldighed i UK og Irland, er en ret principielt kun
kompetent, hvis sagsøgte indstævnes på reglementeret vis. Kun ved begrænsning af mulighederne for indstævning kan indirekte også irske
(og britiske) retters kompetence begrænses.
Indstævning uden særlig bevilling kan kun finde
anvendelse på Irlands (subsidiært UK's) territorium. Enhver indstævning, som foretages dér, er
imidlertid nok til at danne grundlag for retlig
kompetence. Indstævning under sagsøgtes kortvarige ophold på det pågældende territorium er
tilstrækkelig. Kun når særlige forudsætninger er
opfyldte kan indstævning også bevilges i udlandet. For forbindelserne mellem retssystemerne
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inden for EØF's område — frem for alt på
grund af den af EuRFK skabte mulighed for
retsafgørelser på tværs af grænserne — kan det
ikke forsvares at begrunde en rets kompetence
med hensyn til sagens realitet udelukkende i en
persons midlertidige tilstedeværelse i den stat,
hvor retten findes. De ovennævnte »common
law«-regler, der ifølge sagens natur ikke tillader
en henvisning til et sted i en lov, måtte derfor
kendetegnes som »overlappende«.

86. 4. D e t f o r e n e d e K o n g e r i g e

Hvad UK angår, skulle det med hensyn til litra
a) i det afsnit der vedrører dette land i artikel 3,
stk. 2, i EuRFK n.a. være tilstrækkeligt at henvise til, hvad der blev sagt med hensyn til Irland.
Litra b) og c) hénviser til et særpræg i skotsk
ret. En kompetence, der begrundes i en retlig
indstævning under midlertidig tilstedeværelse
har i Skotland kun ringe praktisk betydning,
men er dog ikke ganske ukendt der. Normalt
begrunder skotske retter deres kompetence over
for en sagsøgt, som ikke har fast bopæl i Skotland, på andre kriterier: at han har opholdt sig i
Skotland i mindst 40 dage, at han har fast ejendom i Skotland, at han har rørlig ejendom, i
hvilken der er foretaget udlæg eller arrest i
Skotland. I disse tilfælde er en indstævning af
sagsøgte ganske vist også nødvendig. Det er dog
tilstrækkeligt at fremsende den pr. post eller —
undtagelsesvis — at foretage opslag på rettens
opslagstavle. Det er allerede i forbindelse med
tilfældet Tyskland blevet fastslået i EuRFK, at
en sådan retlig kompetence må betegnes som
»overlappende«, der blot begrundes i, at der findes gods i det pågældende land. Forholdet må
være det samme for kompetence blot på grundlag af, at der i det pågældende land er foretaget'
udlæg eller arrest i gods.

II. Placeringen af artikel 3, stk. 2, i forhold til
EuRFK som et samlet hele

87. 1. D e n
selvstændige
af a r t i k e l 3, s t k . 2

betydning

Afvisningen af vigtige hidtil gældende kompetenceregler i de nye medlemsstater som »over-
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lappende', må lige så lidt som artikel 3, stk. 2,
i den oprindelige affattelse, forlede til den fejlslutning, at disse skulle være en nærmere præcisering af bestemmelserne i artikel 3, stk. 1.
Der fremhæves kun udtrykkeligt en særlig
uhensigtsmæssig anvendelse af international
kompetence ved retterne i en medlemsstat. Også
andre regler i de nye medlemsstaters nationale
lovgivning, der begrunder kompetence, er kun
forenelige med EuRFK for så vidt som de falder
sammen med artiklerne 2, 4-18. Over for personer, der har bopæl i Fællesskabet, kan derfor
for eksempel engelske retters kompetence ikke
mere begrundes i, at det påståede krav hidrører
fra en aftale, der er indgået i England, eller som
skal pådømmes efter engelsk ret. Reglerne vedrørende engelske retters kompetence ved kontraktbrud i England eller ved søgsmål vedrørende
undladelse eller udførelse af en handling i England, falder derimod i vidt omfang sammen med
bestemmelserne i artikel 5, pkt. 1-3.

2. A f v i s n i n g af a t b e g r u n d e k o m p e t e n c e ud f r a det s t e d , h v o r
g o d s e t b e f i n d e r sig

88. For Tyskland, Danmark og UK indeholder listen
i artikel 3, stk. 2, bestemmelser vedrørende
afvisning af sådan retlig kompetence, som udledes af den blotte eksistens af gods på den stats
territorium, hvor sagen skal afgøres. Der kan
heller ikke gøres krav på en sådan kompetence,
hvis retssagen som genstand specielt har ejendomsret, besiddelse eller råderet med hensyn til
sådant gods. Der kan således ikke anlægges sag
i Skotland mod personer med bopæl på det
europæiske kontinent, hvis det er formålet med
søgsmålet at opnå udlevering af rørlig ejendom,
som befinder sig i Skotland, eller i hvilken der
dér er foretaget udlæg eller arrest, eller konstatering af ejendomsretten til denne. »Interpleader-actions« (England og Wales) og »multiple
poiding« (Skotland) er ikke mere mulig i UK
over for personer med bopæl i en anden medlemsstat i Fællesskabet for så vidt engelske eller
skotske retter ikke har international kompetence
i henhold til- andre bestemmelser i EuRFK. Dette
gælder for eksempel for et søgsmål fra en auktionær, der dermed ønsker afgjort, om ordregiveren har ejendomsret over en ting, som er tilsendt til ham med henblik på salg, eller om
denne tilhører en tredjemand, der gør krav
herpå.
Det står dog stadig lovgivningen i UK frit for i
henhold til artikel 24 at fastsætte passende
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foranstaltninger til sikring af den (altså for
eksempel auktionæren), der ser sig konfronteret
med modstridende retspåstande. For eksempel
kunne man tænke sig en retlig tilladelse til foreløbig at se bort fra auktionen.
Overfor personer, som har bopæl uden for
Fællesskabet, sker der alligevel ingen ændringer i
de nye medlemsstaters hidtil gældende bestemmelser vedrørende deres retters kompetence.
Selv de i artikel 3, stk. 2, omhandlede kompetenceregler finder fortsat anvendelse over for
sådanne personer. Domme, som afsiges af
sådanne kompetente retter, skal også anerkendes og fuldbyrdes i andre stater i Fællesskabet,
såfremt der ikke foreligger et af de i artikel 27,
eller artikel 59 nr. 5 i EuRFK n. a. omhandlede
undtagelsestilfælde.
Sidstnævnte bestemmelser er iøvrigt den eneste
retsregel, for hvis anvendelsesområde listen i
artikel 3, stk. 2 ikke blot har retningsgivende,
men derimod konstitutiv og udelukkende betydning se pkt. 249.

Afdeling 2

Specielle kompetenceregler (21)
89. Inden for området specielle kompetenceregler,
for så vidt der ikke er tale om enekompetence,
var tilpasningsproblemerne begrænset til beføjelserne til at træffe afgørelse i sager om underholdskrav (I), spørgsmålene i forbindelse med
det i britisk og irsk ret kendte retsinstitut »trust«
(II) ( samt problemer i forbindelse med jurisdiktion i søretssager (III). Derudover behandlede
ekspertgruppen nogle mindre betydningsfulde
enkeltspørgsmål (IV).
Der henvises på dette sted kun kortfattet til de
kendelser af 6. oktober 1976 (12/76; 14/76) og
af 30. november 1976 (21/76) som De europæiske Fællesskabers Domstol afsagde kort før
afslutningen af forhandlingerne f22).

I. Underholdskrav

90. Nødvendigheden af en tilpasning af artikel 5,
stk. 2, opstod derved at lovgivningen i de nye
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medlemsstater — såvel som i mellemtiden også
lovgivningen i flere af de oprindelige EØF-stater
— kender til behandling under ét af statussager
og underholdssager — jf. pkt. 34—42. En formel tilpasning på grund af andre problemer var
unødvendig. Imidlertid giver visse særegenheder
ved lovgivningen i Det forenede Kongerige og
Irland anledning til fortolkningsproblemer, som
bør løses i overensstemmelse med ekspertgruppens synspunkter. Det drejer sig for -det første om en nærmere definition af begrebet undej:hold (1). For det andet gælder det spørgsmålet
om, hvordan underholdskrav i henhold
til EuRFK-systemet af kompetence- og anerkendelsesforskrifter kan tilpasses ændrede omstændigheder (2).

1. B e g r e b e t u n d e r h o l d
91. a)
EuRFK kender — i artikel 5, stk. 2, den
eneste forskrift, hvor begrebet anvendes — kun
slet og ret »underhold«. Dette kan omfatte flere
retsbegreber fra et og samme retssystem. Således tales der f.eks. i italiensk ret, når det drejer
sig om ydelser blandt slægtninge og ægtefæller,
om »alimenti« (artikel 433 ff. i codice civile),
men derimod om »assegni«, når det drejer sig
om ydelser efter skilsmisse (2S). ligeledes tales
der i den nye franske skilsmisselovgivning (24)
ikke om »aliments«, men om »devoir de
secours«. Fransk ret kender herudover begreberne »devoir d'entre tien« og »contributions
aux charges du rnénage«. Alt dette er underhold, således som det forstås i henhold til artikel 5, stk. 2, i EuRFK.
92. b)
Men dette siger intet om retsgrundlaget,
hvorpå underholdningskravene i givet fald hviler. Forskellen i udformningen sammenlignet
med Haag-konventionen af 2. oktober 1973 om
anerkendelse og fuldbyrdelse i underholdssager
springer i øjnene. I artikel 1 i denne konvention
udelukkes underholdskrav baseret på delikt,
kontrakt og arveret fra dens anvendelsesområde.
Der er dog ikke store forskelle mellem de to
konventioner med hensyn til underholdsbegrebet.
På underholdskrav baseret på arveret kan EuRFK
i forvejen ikke bringes i anvendelse (artikel 1,
stk. 2, nr. 1). Underholdskrav som retsfølge af et
delikt er i henhold til retsordenen erstatningskrav, også når omfanget af den erstatning, der
skal ydes, udmåles efter den skadelidtes underholdsbehov. Kontrakter, hvori der skabes et
underholdskrav, som ikke tidligere har bestået, er
alt efter deres udformning gaveydelser, købekontrakter eller andre kontrakter, hvor der er tale om
modydelse. De herpå baserede krav behandles,
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ogsåi når de vedrører underholdsbidrag, som andre
kontraktmæssige fordringer. Navnlig gælder i så
fald artikel 5, stk. 1, i EuRFK og ikke stk. 2, når
det drejer sig om retslig kompetence. Resultatet
i sidstnævnte tilfælde bliver ganske vist næppe
anderledes end ved anvendelse af artikel 5, stk.
2. Underholdskrav baseret på kontrakter skal
for det meste opfyldes på det sted, hvor den underholdsberettigede har sin bopæl eller sit
sædvanlige opholdssted. Også dér kan der således anlægges søgsmål. Artikel 5, stk. 2, kan
imidlertid bringes i anvendelse, når der kontraktligt er sket nærmere konkretisering af et
underholdskrav, som faktisk allerede bestod i
kraft af en familieretlig status.

Retssager vedrørende underholdskrav henhører
altid under borgerlige sager, herunder handelssager, også når artikel 5, stk. 2, på grund af sin
delikt- eller kontraktmæssige karakter ikke kan
bringes i anvendelse.

93. c)
Underholdsbegrebet forudsætter ikke, at
kravet gælder ydelse af periodiske betalinger.
Ifølge paragraf 1613, stk. 2, i BGB kan f.éks. i
Tyskland den underholdsberettigede — foruden
en renteydelse — på grund af et usædvanligt behov kræve betaling af et engangsbeløb. I henhold til paragraf 1615 e) i BGB kan faderen til
et barn født uden for ægteskab træffe aftale
med barnet om betaling af en affindelsessum en
gang for alle. Artikel 5, stk. 4, nr. 3, i den italienske skilsmisselov af 1. december 1970 tillader ægtefæller, hvis ægteskab er blevet opløst
ved skilsmisse, at love hinanden underholdsydelser i, form af en affindelsessum en gang for
alle. Endelig kan franske domstole i medfør af
artikel 285 i code civil, som den er udformet
ved skilsmisseloven af 11. juli 1975, også uden
aftale mellem ægtefællerne fastsætte underholdet i form af en kapitalydelse en gang for alle.
Alene den omstændighed, at domstolene i Det
forenede Kongerige har kompetence til efter et
ægteskabs opløsning ved skilsmisse at træffe
afgørelse ikke blot om periodiske udbetalinger
fra den ene ægtefælle til den anden, men også
om en kontant ydelse en gang for alle, udelukker derfor ikke, at der kan tales om et søgsmål
hhv. en afgørelse vedrørende underholdskrav.
Selv tinglig sikkerhedsstillelse og overdragelse af
formuegenstande, således som det på kontinentet f.eks. kendes i artikel 8 i den italienske skilsmisselov, kan have underholdsfunktion.

94. d)
Det er vanskeligt at drage skillelinjen mellem underholdskrav på den ene side og skades-

erstatningsanden side.
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og skiftebehandlingskrav

på den

95. aa)
Ved udmålingen af det underholdsbidrag,
som en fraskilt skal yde sin tidligere ægtefælle,
spiller motivet om erstatning til den, der uden
egen skyld er blevet skilt, for tabet af den gennem ægteskabet opnåede retsstilling, også på
det europæiske kontinent en rolle. Som klassisk
eksempel kan nævnes artikel 301 i code civil i
dennes oprindelige skikkelse, som endnu i vore
dage gælder i Luxembourg. I dens to stykker
skelnes der, hvad selve de efterægteskabelige
forbindelser angår, meget skarpt imellem underholdskravet og kravet om erstatning for materiel og immateriel skade. Imidlertid består den
materielle skade hovedsagelig i tabet af det underholdskrav, den fraskilte ville have haft som
ægtefælle. I praksis flyder de på de to stykker i
artikel 301 i code civil baserede krav derfor ud i
hinanden, så meget mere som de begge kan tage
form af en fast pengeydelse eller en kapitalydelse. Om den nye franske skilsmisselovgivning
af 11. juli 1975 vil medføre nogen ændring på
dette punkt, fordi der endnu skarpere end hidtil
skelnes imellem »prestations compensatoires«
og »devoir de secours«, vil tiden vise.

I henhold til section 23 (1) (c) og (f) samt section 27 (6) (c) i den engelske »Matrimonial
Causes Aet« 1973 kan også en engelsk skilmisseret træffe afgørelse om ydelse af et pengebeløb
en gang for alle fra en fraskilt ægtefælle til den
anden eller til et barn. Retssystemet i UK, som er
stærkt præget af dommerens kompetence til at
handle efter eget skøn, og som ikke er særlig
receptivt med hensyn til systematisk regeldannelse, gør imidlertid ikke forskel på, om de
pålagte ydelser skal anses som skadeserstatning
eller underhold.

96. bb)
EuRFK er overhovedet ikke anvendelig,
når den ydelse, som der rejses krav eller træffes
afgørelse om, skal henføres under bestemmelser,
der vedrører formueforholdet mellem ægtefæller
se jf. pkt. 45 ff. Dersom der er tale om erstatningskrav, kommer artikel 5, nr. 2, ikke i betragtning. Dennes anvendelse afhænger i tilfælde
af et engangsbeløb alene af, om der skal tillægges den på et familieretligt bånd beroende betaling underholdfunktion.

I forholdet til børn vil der vel altid blive tillagt
en ydelses underholdsformål størst værgt. I for-
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holdet mellem ægtefæller kan et formueskifte
eller en skadeserstatning også komme til at stå i
forgrunden. Dersom begge ægtefæller har gode
indtægter, kan ydelsen af et engangsbeløb kun
have til formål at sikre et formueskifte eller
godtgørelse for immateriel skade. I så fald er
der faktisk ikke tale om et underholdskrav.
Dersom ydelsen skal være en formuedeling,
finder EuRFK overhovedet ikke anvendelse.
Tjener den til udligning af immateriel skade, er
der ingen mulighed for at bringe artikel 5, nr. 2,
i anvendelse. I intet af de to tilfælde kan en
skilsmissedomstol afsige kendelse vedrørende
kravet, medmindre den har kompetence i henhold til artikel 2 eller artikel 5, nr. 1.

97. e)
Ethvert retssystem må finde sin egen løsning på det problem, hvordan en person, som
er i behov for underhold, skal komme i besiddelse af midler, når den underholdspligtige ikke
betaler rettidigt. Subsidiært underholdspligtige,
i nødstilfælde det offentlige, må imidlertid
træde til. Disse må derefter kunne forlange
deres udlæg refunderet af den (i første række)
underholdspligtige. Retssystemerne har imidlertid udviklet forskellige fremgangsmåder til løsning af dette problem. Enten bestemmer de, at
underholdskravet skal overgå til yderen, således
at det får en ny kreditor, men i øvrigt ikke
mister sin retlige karakter. Eller der tillægges
yderen et selvstændigt erstatningskrav. Sidstnævnte fremgangsmåde anvendes især i britisk
ret, når forsorgsmyndigheden
(»Supplementary
Benefits Commission«) har ydet underhold.
Som alerede omtalt i Jénard-rapporten (25) kan
sådanne krav udmærket falde ind under
EuRFK, også når regreskrav er baseret på en
ydelse, som en offentlig myndighed har præsteret i medfør af forvaltningsretlige regler eller i
kraft af forskrifter fra lovgivningen vedrørende
social sikring. Det er dog ikke meningen med
den særlige kompetencebestemmelse i artikel 5,
nr. 2, for regresfordringer at hjemle kompetence for domstolene på det sted, hvor den
underholdsberettigede har sin bopæl eller myndigheden sit sæde — uanset hvilken af de to
nævnte fremgangsmåder et retssystem har valgt.

2. T i l p a s n i n g af
derholdssager

kendelser

i un-

98. De underholdsforpligtedes og -berettigedes økonomiske forhold og særlige økonomiske situation ændrer sig til stadighed. Især opstår der i
tider med vedvarende pengeværende pengeværdiforringelse med regelmæssige mellemrum et
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behov for tilpasning af afgørelser i underholdssager. Kompetencerne for sådanne tilpasningsafgørelser retter sig efter de almindelige EuRFKforskrifter. Da det drejer sig om et problem,
som i praksis er af overordentlig stor betydning,
følger nu et kort retssammenlignende overblik,
inden denne regel nærmere belyses.

99. a)
Retssystemerne på kontinentet adskiller sig
fra hinanden efter, om de pågældende retsregler
nærmest lægger hovedvægten på en gennembrydning af underholdskendelsens retskraftvirkning eller tanken om et materielt tilpasningskrav (aa). Som på mange andre punkter lader
den løsning, som britisk (bb) og irsk (cc) ret har
fundet frem til, sig ikke indpasse i dette skema.

100. aa)
De tyske retsforskrifter vedrørende underholdskrav er baseret på forestillingen om et
særligt retsmiddel, der systematisk sidestilles
med en begæring om genoptagelse.

Da der ikke er fastlagt særlige værneting, anser
man de almindeligvis for underholdskrav eksisterende kompetenceregler for anvendelige. Herefter
kan den ret, som har truffet den oprindelige underholdsafgørelse have mistet sin kompetence. De
organer, der beskæftiger sig med tvangsfuldbyrdelse, kan ikke — og heller ikke når det drejer
sig om domstole — i almindelighed eller i underholdssager tilpasse en dom til ændrede forhold. De sociale beskyttelsesbestemmelser med
hensyn til fuldbyrdelse er i deres anvendelse
uafhængige af, om det i dommen fastslåede krav
endnu (i fuldt omfang) består. Dette gælder også
for den subsidiære generalklausul i ZPO paragraf 765 a (26), hvori der står, at fuldbyrdelsesforanstaltninger under ganske særlige omstændigheder kan ophæves eller forbydes, når de for
debitor udgør en mod moralbegreberne stridende ulempe.

Derfor accepterer retslære og retspraksis idag
også tilpasningen af en udenlandsk underholdsafgørelse, når der for underholdskravet findes
et tysk værneting (27).

I de øvrige retssystemer i de oprindelige EØFstater har man altid anlagt et materielretligt
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synspunkt på problemet og ikke anset det som
stående i forbindelse med retsmidler mod retlige
afgørei'ser. Kompetencen retter sig derfor allerede efter de i almindelighed for und'erholdssager gældende principper l29). Ej heller findes der
indirekte tilpasninger på den måde, at ændringen i de for underholdsudmålmgen bestemmende forhold kan gøres gældende som indsigelse imod tvangsfuldbyrdelsesakter.

i det snore ©g feek baserer EMRFK sig således på
em ens artet retstilstand is de oprindelige medlemsstater: I tilfælde af søgsmål ocn tilpasning af
en afgørelise otn uuderholdspligt imå det pågældende værneting, fastsættes påny.

101. bb)
Det i praksis vigtigste retsgrundlag for
ændring af underholdskrav i Det forenede Kongerige er section 53 i Magistrates' Courts Aet af
1952 i forbindelse med section 8-10 i Matrimonial Proceedings (Magistrates'' Courts) Aet af
1960, der i 1979 vid blive afløst af »Domestic
Proceedings and Magistrates' Courts Aet af
1978«. I henhold hertil kan retten tilbagekalde
eller ændre afgørelser om underhold eller, dersom de er blevet tilbagekaldt eller ændret, på ny
sætte dem i kraft. Men også dér tilkommer
kompetencen til at træffe sådanne afgørelser
den ret,, i hvis område ansøgeren i mellemtiden
har taget ophold (,29). I denne henseende er retten principielt ikke bundet af betingelser i lovgivningen. Det er dog ikke muligt at støtte en
begæring om ændring på kendsgerninger og bevisligheder, som allerede kunne have været
fremført på det tidspunkt^ hvor den oprindelige
afgørelse blev truffet (30). Noget tilsvarende
gælder i henhold til section 31 i »National Causes Act» af 1973. Skilsmisseretten kan —
uafhængigt af, om det oprindelige grundlag for
dens kompetence endnu består — ændre eller
ophæve en af den selv truffet afgørelse vedrørende underhold.

102. Til disse muligheder føjer sig imidlertid endnu
et karakteristisk aspekt ved den britiske retsplejelovgivning. Fuldbyrdelseskompetencen er i
sammenligning med, hvad tilfældet er på kontinentet, langt snævrere knyttet til jurisdiktionskompetencen for en enkelt ret, som har afsagt
kendelsen se jf. pkt. 208. For at kunne eksekveres af en anden rets fuldbyrdelsesorganer skal
en retsafgørelse være registreret ved denne. Er
den registreret, anses den for at svare til en af
denne ret truffet afgørelse. Men som følge heraf
er en ret efter registrering af en afgørelse, som
den ikke selv har truffet, også bemyndiget til at
ændre denne. Dette system er hidtil blevet prak-
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tiseret i Det forenede Kongerige, også når afgørelser om underhold, som er afsagt i udlandet,
gennem registrering ved en britisk ret skal fuldbyrdes i UK («).

103. cc)
I Irland er »District Court« kompetent
med hensyn til underholdskrav vedrørende
ægtefæller samt børn født i eller uden for ægteskab. Denne ret er også beføjet til at ændre eller
ophæve sine afgørelser om underholdsbidrag.
Værnetinget er retten i det distrikt, hvor en af
sagens parter har normal bopæl, udøver erhverv
eller er beskæftiget eller for så vidt angår børn
født uden for ægteskab retten i det distrikt, hvor
barnets mor har bopæl. En dommer, som har
truffet afgørelse om underholdsbidrag mister
kompetencen til at ændre denne afgørelse, når
kravene med hensyn til bopæl etc. ikke længere
er opfyldt. Udover muligheden for at ændre en
underholdsafgørelse, er der en ret til at appellere en sådan afgørelse truffet af en »District
Court« til »Circuit Court«. »Circuit Court« er
endvidere kompetent til at træffe afgørelse om
underhold i formynderskabssager (»proceedings
relating to the guardianship of infants«). Også
denne ret kan ændre eller ophæve sine underholdsafgørelser. Værnetinget er ved den »Circuit
Court« inden for hvis område sagsøgte har
bopæl ved sagens anlæg eller ved indgivelsen af
begæring om ændring af underholdsafgørelsen.
Der kan appelleres til »High Court«.

»High Court« kan træffe afgørelse om udbetaling af underholdsbidrag herunder for den periode i hvilken sagen løber og om løbende underholdsbidrag fra og med tidspunktet for en separations afgørelse. Den kan ændre sine egne underholdsafgørelser og disse kan appelleres til
»Supreme Court«.

104. b)
Selv om det ikke udtrykkeligt står i
EuRFK, går denne ud fra, at alle afgørelser, der
træffes af en stats domstole, i denne stat kan
anfægtes med alle de retsmidler, der forefindes
dér. Dette gælder også, når det faktiske grundlag for de i denne stat eksisterende domstoles
kompetence i mellemtiden er bortfaldet. En
fransk afgørelse kan i Frankrig anfægtes ved
appel, kassationsbegæring og begæring om genoptagelse, også når sagsøgte i mellemtiden for
længst har opgivet sin bopæl i Frankrig. Af begrebet anerkendelsespligt følger derfor, at ingen
stat, som er tilsluttet konventionen, kan påberåbe sig kompetence tit at omgøre afgørelser,
der er truffet i en anden sådan stat. Dette
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gælder også for retsmiddellignende procedurer
såsom en »action of reduction« i Skotland eller
en
»Wiederaufnahmeklage«
i
Tyskland.
Omvendt må det bedømmes selvstændigt efter
reglerne i EuRFK om en ret, der ikke er kompetent appel- eller genoptagelsesinstans, har kompetence i den pågældende sag. Dette har tre vigtige konsekvenser (pkt. 105-107) for kompetencen med hensyn til tilpasning af underholdskrav. En fjerde konsekvens vedrører anerkendelse og fuldbyrdelse. På grund af sagssammenhængen vil den allerede blive behandlet her
(108).

105. Under ingen omstændigheder kan retten i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten uden hensyn
til kompetenceforskrifterne i EuRFK undersøge,
om det tilkendte beløb stadig er passende. Thi
enten er der tale om appel eller genoptagelse —
i hvilket tilfælde oprindelsesstatens domstole
under alle omstændigheder forbliver kompetente — eller også skal det nye søgsmål bedømmes helt adskilt fra den tidligere sag, i hvilket
tilfælde kompetenceforskrifterne i EuRFK skal
overholdes.

106. Retssystemerne i alle de seks oprindelige EØFstater betegner ikke tilpasningen af afgørelser
om underhold som ordinære eller ekstraordinære retsmidler, i hvert fald hvad retternes
kompetence angår (pkt. 100). Domsstatens retter mister altså i det oprindelige anvendelsesområde for EuRFK deres tilpasningskompetence,
når forudsætningerne for kompetencen ikke
længere er til stede. Det ville imidlertid føre til
uligevægt i anvendelsen af konventionen, dersom f.eks. britiske domstole uden hensyn til de
kompetenceskabende kendsgerningers fortsatte
beståen ville påberåbe sig tilpasningskompetence.
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kel 2, nemlig det sted, hvor den underholdsberettigede har bopæl. Selv når den oprindelige
afgørelse — i givet fald i medfør af artikel 2 —
var blevet afsagt i hans egen bopælsstat, og
ingen af parterne har skiftet opholdssted, forholder det sig således.

108. Dersom en underholdspligtig vil gøre en afgørelse om tilpasning gældende i en anden stat,
må der tages hensyn til den indtrådte ombytning af parternes roller. Tilpasning på begæring
af den underholdspligtige kan altid kun gå ud
på eftergivelse eller nedsættelse af underholdsbeløbet. Påberåbelse af en sådan afgørelse i en anden stat, som er tilsluttet konventionen, er derfor aldrig »fuldbyrdelse« i henhold til afdeling 2
og 3 i afsnit III, men »anerkendelse« efter afsnittets afdeling 1. I artikel 26, stk. 2, tillades der
ganske vist en selvstændig procedure med henblik på bekræftelse af anerkendelsen, på hvilken
forskrifterne i 2. og 3. afdeling i afsnit III tilsvarende skal finde anvendelse. Dersom i en sådan
sammenhæng en på begæring af den underholdspligtige afsagt afgørelse om tilpasning skal
anerkendes, gælder følgende: sagvolder i henhold
til artikel 34 og 36 er da ikke den berettigede,
men
den
forpligtigede. Derfor er det
førstnævnte, som ifølge artikel 34 ikke må få
lejlighed til stillingtagen. De retsmidler, som
efter artikel 36 er tilsikret den forpligtede, tilkommer i dette tilfælde den berettigede. Den i
artikel 42, stk. 2, i forbindelse med artikel 26,
stk. 2, omhandlede beføjelse til at anmode om
anerkendelse af en del af en ændringsafgørelse
tilkommer den underholdspligtige i dennes
egenskab af ansøger. Ved anvendelse af artikel
44 kommer det an på, om han som sagsøger i
det oprindelige søgsmål havde opnået fri proces.

II. Trusts
107. En tilpasning af underholdskrav kan altså kun
begceres ved domstole, som har kompetence i
henhold til artikel 2 eller artikel 5, nr. 2, i
EuRFK n.a. Dersom den underholdsberettigede
f.eks. begærer tilpasning til i mellemtiden indtrådte prisstigninger, kan han vælge imellem det
internationale værneting, som er det sted, hvor
den underholdspligtige har bopæl, og det lokale
værneting, som er det sted, hvor han selv har
bopæl eller sædvanligvis opholder sig. Tilstræber den underholdspligtige derimod en tilpasning, f.eks. fordi hans økonomiske forhold er
blevet dårligere, har han kun adgang til det internationale værneting, som omhandles i arti-

1. V a n s k e l i g h e d e r , s o m d e n h i d t i d i g e u d f o r m n i n g af E u R F K
ville give a n l e d n i n g til i forbindelse med trusts

109. En af de karakteristiske særegenheder ved britisk og irsk ret er instituttet »trust«. Herved
løser lovgivningen i disse to stater mange problemer, som klares på en helt anden måde i
1
kontinentets retsordener. Strukturen af en trust

Nr. C 96/106

De Europæiske Fællesskabers Tidende

kan i hovedtrækkene beskrives som et retsforhold, der opstår, når en eller flere personer (the
trustees) sidder inde med formuegoder, uanset
disses beskaffenhed, på en eller flere personers
vegne (the beneficiaries) eller til fordel for et
lovligt formål på en sådan måde, at det virkelige
udbytte af ejendommen ikke tilfalder »the trustees«, men »the beneficiaries« (som imidlertid
kan omfatte en eller flere trustess) eller går til
andre formål i henhold til trustens fundats. I
forbindelse med en trust skelnes der herefter
principielt mellen to slags retsforhold. Disse
kan betegnes som forholdet indadtil og forholdet udadtil.

110. a)
»Trustee« optræder udadtil, d.v.s. i retshandler med personer, som ikke er begunstigede
i trusten, som et almindeligt retssubjekt. Han
kan afhænde og erhverve rettigheder, indgå forpligtelser på trust'ens vegne og stifte rettigheder
til dens fordel. Så langt er der ikke behov for
nogen som helst tilpasning afÉuRFK.Dens kompetenceforskrifter kan bringes i anvendelse ligesom i retsforholdet mellem personer, der ikke
optræder som »trustees«. Gør en belgisk lejer i
en belgisk ejendom, der tilhører en engelsk
»trust«, krav på besiddelse, kan artikel 16,
nr. 1, bringes i anvendelse uden hensyn til, at
ejendommen stod under en trust.

111. b)
Problemerne kommer frem ved trust'ens
forhold indadtil. Dette vil sige retsforholdet
mellem flere »trustees«, mellem personer, som
gør krav på en stilling som »trustee« og først og
fremmest mellem »trustees« på den ene side og
de ved en trust begunstigede personer på den
anden side. Blandt flere personer kan der være
uenighed om, hvem af dem der er berettiget til
stillingen som »trustee«; blandt flere »trustees«
kan der opstå tvivl om, hvor skillelinjerne går
mellem deres respektive beføjelser; mellem »trustees« og begunstigede kan der opstå diskussion
om, hvilke krav sidstnævnte har på eller i forbindelse med den formue, som forvaltes i form
af en trust, eventuelt om, hvorvidt »trustee« er
forpligtet til at udlevere formueobjekter til et i
trust'en begunstiget barn efter opnåelsen af en
bestemt alder. Også mellem stifteren af en
»trust« og andre »trust«-deltagere kan der opstå
tvister.
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Således spiller retsinstituttet trust en stor rolle
på arveretsområdet. Hvis en trust er oprettet
ved en testamentarisk bestemmelse, falder de
tvistigheder, der står i forbindelse med forholdet
indadtil, ikke ind under konventionen se pkt.
52. Det samme gælder, når der efter åbning af
konkursforhandlinger bliver udnævnt en »trustee«, som så svarer til kurator i kontinentale
retsordener.

113. For så vidt EuRFK kommer til anvendelse på en
trust's forhold indadtil, passer dens kompetenceforskrifter i deres oprindelige skikkelse dog i
flere tilfælde ikke til retsinstituttet. At knytte
kompetencen til den indstævnte »trustee's«
bopæl går ikke altid i trustsager. En trust er
nemlig ikke noget selvstændigt retssubjekt. Men
når en »trustee« i denne sin særlige egenskab
indstævnes personligt, er hans bopæl ikke altid
noget egnet tilknytningspunkt for rettens kompetence. Flytter en person fra Det forenede Kongerige til Korsika, kan han eller hun, hvis der
ikke er tale om særlige værneting, kun sagsøges
ved korsikanske domstole med hensyn til personlige fordringer, der rettes mod den pågældende. Dersom den pågældende er forvalter
eller medforvalter af en trust over formue, som
befinder sig i Det forenede Kongerige og hidtil
er blevet forvaltet dér, kan det ikke forlanges af
den pågældende og de øvrige »trustees«, at de
skal gøre deres ret gældende ved korsikanske
domstole.

Retsforholdene mellem »trustees« indbyrdes og
mellem disse og de begunstigede er i øvrigt ikke
af kontraktmæssig art; »trustees« har endog for
det meste ingen beføjelse til at indgå værnetingsaftaler. Kompetencen i søgsmål, der opstår af en
trust's retsforhold indadtil, lader sig altså ikke
aflede af artikel 5, nr. 1, og kan for det meste
heller ikke fastlægges i værnetingsaftaler efter
art. 17. Heroverfor ville en tilpasning af EuRFK,
som tillader stifteren af en trust at fastlægge
værnetinget i stiftelsesakten, kun frembyde en
delløsning. Allerede bestående trusts ville ikke
blive omfattet heraf. På en trusts stiftelsestidspunkt lader det sig alligevel normalt ikke
forudse hvilket værneting, som vil være bedst
egnet i tilfælde af tvister.

2. D e n f o r e s l å e d e l ø s n i n g
112. Trust'ens forhold indadtil behøver ikke at falde
ind under EuRFK. De er udelukket fra dens anvendelsesområde, når trust'en hører til et retsområde, der falder ind under artikel 1, nr. 2.

114. a)
Den i et nyt nr. 6 til artikel 5 foreslåede
løsning er baseret på den idé, at der for trusts
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findes et geografisk tyngdepunkt, også når disse
ikke har retsevne. Dette kan overtage lignende
funktioner som »hovedsædet« for de selskaber,
der ikke har retsevne. Imidlertid har britisk og
irsk ret hidtil kun tøvende accepteret begrebet
om en trusts geografiske tyngdepunkt. Tanken
om et »domicile« for truster har hidtil ikke
været ukendt i retspraksis og retslære (32). I sin
lærebog i international privatret udtaler den
skotske retsvidenskabsmand Anton følgende om
begrebsbestemmelsen (3S):

»En trust's »domicile« anses principielt at
afhænge af stifterens ønsker, og hans
udtrykte hensigter vil sædvanligt være afgørende. I mangel af sådanne vil man slutte sig
til stifterens hensigter på grundlag af
sådanne omstændigheder som, hvor trusten's
administrative centrum er beliggende, hvor
»trustees« er bosiddende, hvor trusten's aktiver findes, som karakteren af trusten's formål og stedet, hvor trusten's forpligtelser
skal opfyldes«.

Disse forestillinger vedrørende en trust's »domicile« er ganske vist i hovedsagen blevet udviklet
med det formål at finde frem til den materielle
ret, som kan anvendes på den — som regel for
at kunne afgøre, hvornår det er engelsk og
hvornår det er skotsk ret, der gælder. Hovedkendetegnet for det således bestemte »domicile«
og nogle af de til dets bedømmelse nævnte kendemærker gør det imidlertid også rimeligt at
lade det være afgørende for kompetencen. Den
nye forskrift fastlægger jo i øvrigt ikke i egentlig
forstand et særligt værneting. Da den imidlertid
kun vedrører en meget snæver kreds af tilfælde,
er det hensigtsmæssigt at henføre den til artikel
5 i stedet for til artikel 2. Hvad angår spørgsmålet om mulighed for ikke-udelukkelse se jf. pkt.
118.

115. b)
Hvad enkelthederne angår bemærkes følgende til arbejdsgruppens forslag se jf. pkt. 181.

116. Begreberne »trust«, »trustee« og »domicile« er
ikke blevet oversat til de øvrige fællesskabssprog, fordi de kun vedrører et begreb, som er
kendetegnende for britisk og irsk ret. Medlemsstaterne kan dog i deres gennemførelseslovgivning i forbindelse med iværksættelsen af tiltrædelseskonventionen på deres eget sprog give en
nærmere forklaring på, hvad der ligger i begrebet »trust«.
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117. Sætningsleddet »i medfør af lov eller ved skriftlig eller skriftlig bekræftet aftale« skal gøre det
klart, at de nye kompetenceregler kun vedrører
tilfælde, hvor en trust udtrykkeligt er stiftet
efter britisk eller irsk ret eller hvor denne
udtrykkeligt er omhandlet i skreven lov. Det er
vigtigt at holde sig dette for øje, da disse retsordener løser mange problemer, som de kontinentale retsordener på systemtro måde må løse ad
helt andre veje, nemlig ved at acceptere såkaldte
»constructive« eller »implied« trusts. Hvor de
sidstnævnte spiller en rolle, kan artikel 5, nr. 6
n.a. ikke bringes i anvendelse, f.eks. i det
omfang man før ejendomsoverdragelsen, men
efter indgåelsen af købekontrakten betragter
sælgeren som »trustee« i køberens interesse se
jf. pkt. 172. For øvrigt hører ved lov oprettede
trusts til sjældenhederne, for så vidt anvendelse
af EuRFK kommer på tale. Da børn f.eks. i UK
ikke kan have ejendomsretten til en fast ejendom, opstår f.eks. i medfør af loven en trust til
fordel for børnene, når forudsætningerne er til
stede for et faktisk forhold, som hvis det havde
drejet sig om voksne — ville have givet disse
ejendomsretten til en fast ejendom.

118. Den nye bestemmelse skal ikke forstås eksklusivt. Den hjemler snarere blot et yderligere
værneting. Den »trustee«, som er flyttet til Korsika se pkt. 113, kan også indstævnes dér. Dog
har stifteren af en trust stadig ret til at
fastlægge, at der skal være ét og kun ét værneting se pkt. 174;

119. Dersom der i en stat, der er tilsluttet konventionen, bliver anlagt et søgsmål, som vedrører en
trust, der er undergivet en fremmed retsorden,
melder spørgsmålet sig, efter hvilken ret det skal
afgøres, hvor trust'ens »domicile« ligger. I den
omredigerede artikel 53 foreslås det samme kriterium, som er fastlagt i EuRFK med hensyn til
bestemmelse af, hvor et selskab har sit
hovedsæde. I henhold til retssystemerne i England og Wales, Skotland, Nordirland og Irland
er anvendelsen af denne bestemmelse ikke vanskelig. I Fællesskabets medlemsstater på kontinentet findes der for tiden ingen internationaltprivatretlige regler med hensyn til, hvor en trust
har sin »domicile«. Sådanne regler må retspraksis dér udvikle for at kunne anvende EuRFK's
ordning med hensyn til trusts. I denne forbindelse foreligger der to muligheder. Man kan for
det første sige, at spørgsmålet om, hvor en trust
har sin »domicile«, afhænger af den restorden,
som den er underlagt. Man kan imidlertid også
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indtage det standpunkt, at den pågældende
domstols egen lex fori er afgørende herfor; inden for dennes rammer gælder det så om at
udvikle egne kriterier.

120. Den i artikel 16 indeholdte enekompetence har
principielt forrang for den nye artikel 5, nr. 6.
Det er dog ikke så ligetil at bestemme denne forrangs nøjagtige rækkevidde.

Ved retstvister, der udspringer af en trusts forhold indadtil, spiller de i de nævnte forskrifter
omhandlede retsforhold højst incidenter en
rolle. Til mange administrative foranstaltninger
behøver en »trustee« domstolens tilladelse.
Også når det drejer sig om administration af
ejendomme, vedrører ansøgninger herom til
domstolen ikke »trustee« ret til en fast ejendom,
men hans forpligtelser i sin egenskab af »trustee«. Artikel 16, nr. 1, kommer ikke til anvendelse. Man kunne dog forestille sig, at to personer er uenige om, hvem der er »trustee« for en
ejendom. Dersom den ene af de to indstævner
den anden for tyske domstole med det formål,
at få den indstævnte til at indvillige i, at han i
tingbogen slettes som ejer af en ejendom, og at
sagsøgeren registreres som den virkelige ejer,
har de tyske domstole i henhold til artikel 16,
nr. 1 eller 3, utvivlsomt enekompetence. Bliver
der imidlertid anlagt sag med henblik på at få
fastslået at en person er »trustee« i en bestemt
»trust«, som ejer forskellige aktiver, så vil f.eks.
artikel 16, stk. 1, ikke finde anvendelse fordi
disse aktiver også omfatter en fast ejendom.

III. Jurisdiktion i søretssager

121. Udøvelse af jurisdiktion i søretssager har fra
gammel tid spillet en langt større rolle for Det
forenede Kongerige end for Fællesskabets medlemsstater på Kontinentet. Afgrænsningen af
retternes internationale kompetence har, således
som den har udviklet sig i Det forenede Kongerige, været vejledende for kompetencespørgsmålet i søretssager verden over. Dette er ikke
mindst kommet til udtryk i Bruxelles-konventionerne af 1952 og 1957 se jf. pkt. 238. At
indskrænke udøvelsen af jurisdiktion i søretssager til kompetenceområder, som er nedlagt i
EuRFK i dens oprindelige skikkelse, er ikke sagligt korrekt. Er der i en stat gjort arrest i et skib
for et krav, som internationalt anerkendes som
fordring i henhold til søretten, ville det ikke

5. 3. 79

være rigtigt at forlange, at kreditor under justifikationssagen skal gøre sit krav gældende ved
retterne på det sted, hvor rederen har sin bopæl.
Af denne grund har ekspertgruppen i lang tid
overvejet i afsnit 2 at foreslå indføjet en særlig
afdeling vedrørende kompetence i søretssager.
Artikel 36 i tiltrædelsesoverenskomsten til
EuRFK henviser til et med henblik herpå udarbejdet udkast se jf. pkt. 131. Under de sideløbende førte forhandlinger vedrørende artikel 57
i EuRFK lykkedes det dog at nå frem til en fra
alle sider accepteret klarlæggelse, som gør det
muligt for medlemsstaterne i en søretskonvention at påberåbe sig deri fastlagte beføjelser
også over for indbyggere i en fællesskabsstat,
som ikke er tilsluttet konventionen se jf. pkt.
238 ff. Desuden støtter samtlige delegationer en
fælles henstilling til fællesskabsstaterne om at
tiltræde den vigtigste af søretskonventionerne,
nemlig Bruxelles-konventionen af 10. maj 1952,
jf. pkt. 238. I fortrøstning til, at den fælles henstilling vil blive vedtaget og virkeliggjort, har
ekspertgruppen opgivet sine planer om en afdeling om kompetence i søretssager. Dette skete
ikke mindst af hensyn til EuRFK's overskuelighed og en klar afgrænsning af dens anvendelsesområde fra de øvrige konventioners.

Der er dog endnu to spørgsmål, som trænger til
at blive afgjort, fordi de ikke eller kun delvist er
omhandlet i Bruxelles-konventionerne af 1952
og 1957: Kompetence på grundlag af beslaglæggelse af ladning eller fragt efter bjærgning eller
assistance (artikel 5, nr. 7 n.a.) (*) og søgsmål i
forbindelse med søretlige ansvarsbegrænsninger
(artikel 6a n.a.) (2). Indtil Danmarks og Irlands
tiltrædelse af Bruxelles-arrestkonventionen af
10. maj 1952 måtte der også træffes en overgangsordning (8). Endelig skulle der også
træffes en ordning med hensyn til en særegenhed, som kun vedrører Danmark og Irland (4).

1. K o m p e t e n c e n
i
forbindelse
med
arrest
i ladning
eller
fragt
efter
bjærgning
eller
assistance

122. a)
Bruxelles-konventionen af 1952 tillader
bl.a., at der gøres krav på domsmyndighed i den
stat, i hvilken der er gjort arrest i et skib på
grundlag af et søretligt krav hidrørende fra
bjærgning eller bistandsydelse (artikel 7, stk. 1,
nr. 2). Baggrunden for denne forskrift er en
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materiel regel. Bjærgningsselskabet har den
bedst prioriterede panteret i skibet til dækning af
bjærgelønnen. En lignende forret kan tilkomme
et bjærgningsselskab med hensyn til et skibs
ladning. Dette har økonomisk betydning, når
det ikke lykkes at bjærge skibet, men derimod
ladningen, eller når det bjærgede skib er så
stærkt beskadiget, at dets værdi ikke dækker
bjærgelønnen. Faktisk kan værdien af en
moderne supertankers ladning være af betragtelig størrelse. Endelig kan der også haves præferentielle panterettigheder i fordringer på fragten.
Hvis der kun skyldes fragt i tilfælde af, at ladningen i ubeskadiget stand ankommer til bestemmelsesstedet, er der gode grunde til at lade
bjærgningsselskabet have et fortrin m.h.t. at få
dækning i den pågældende fordring, som blev
sikret på grund af selskabets indsats.

Af denne grund er det i britisk ret fastsat, at et
bjærgningsselskab kan gøre arrest i den bjærgede ladning eller i det på grund af dets indsats
stadig bestående krav på fragten og for den
kompetente ret også rejse sag for at opnå endelig afvikling af sine fordringer vedrørende
bjærgeløn. En sådan kompetenceregel er tilpasset sagsområdet på lignende måde som forskrifterne i artikel 7 i Bruxelles-konventionen af 1952.
Da der ikke findes nogen international overenskomst, som via artikel 57 fortsat kan anvendes
på beslaglæggelse af ladning og fragt, ville der
på dette område med EuRFK's ikrafttræden for
Det forenede Kongerige opstå en uforsvarlig
forskydning med hensyn til kompetencen,
såfremt tanken om en særbestemmelse blev
opgivet.

123. b)
Den foreslåede løsning overfører grundtanken bag artikel 7 i Bruxelles-konventionen af
1952 med hensyn til kompetencen efter beslaglæggelse af ladning eller fragtkrav.

I henhold til artikel 24 i EuRFK er mulighederne for de nationale love til at yde foreløbig
retsbeskyttelse, og derfor også til at tillade
arrest, ikke begrænsede. Det er dog ikke tilladt
dem at tillægge en forestående eller fuldbyrdet
arrest betydning for kompetencen i justifikationssagen. Den undtagelse herfra, som nu
gælder efter artikel 5, nr. 7, litra a), er begrænset til arrest, som er blevet gennemført for et
krav i forbindelse med bjærgning eller assistance.

Litra b) i samme bestemmelse indeholder en
kompetenceudvidelse, som ikke har noget
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udtrykkeligt forbillede i Bruxelles-konventionen
af 1952. Det er udsprunget af praktisk erfaring.
Efter bjærgning eller assistanceydelse — uanset
om der er tale om skib, ladning eller fragt, bliver der undertiden truffet afgørelse om arrest
uden at den faktiske arrestforretning bliver gennemført, fordi der bliver stillet sikkerhed.

Denne sikkerhed må være tilstrækkelig til at begrunde kompetence i hovedsagen. Bestemmelsen
skal kun kunne fastlægge kompetence til at
træffe afgørelse vedrørende krav, som er sikret
ved præferentiel pant. Dersom rederen af et
skib, som er kommet i nød, har indgået en
bjærgnings- eller assistanceaftale, hvortil han
hyppigt vil være forpligtet over for ladningens
eier, falder tvistigheder, som måtte udspringe
heraf, ikke ind under bestemmelsen.

2. K o m p e t e n c e t i l i n d f ø r e l s e
ansvarsbegrænsninger

af

124. Det er meget vanskeligt at udtale sig om, hvordan anvendelsen af artikel 57 i EuRFK kan
kædes sammen med anvendelsen af den internationale konvention af 10. oktober 1957 om
rederes ansvar (34) se jf. pkt. 128 in fine — og
med de tilsvarende nationale retsregler. Den
nævnte konvention indeholder nemlig ingen
udtrykkelige forskrifter, som direkte vedrører
reglerne om kompetence i internationale sager
eller om fuldbyrdelse af retsafgørelser. Ekspertgruppen betragtede det ikke som sin opgave at
give en systematisk fremstilling af de ved denne
konvention opståede spørgsmål og at udarbejde
forslag til deres løsning. På nogle punkter ville
det dog få særdeles uheldige følgevirkninger,
dersom de huller, der med hensyn til kompetence findes i konventionen af 1957, også blev
ført med over i EuRFK's anvendelsesområde og
dér blev udfyldt efter dennes almindelige kompetenceforskrifter.

I forbindelse med ansvarsbegrænsning inden for
søretten må der sondres imellem tre forskellige
asDekter. For det første findes der en procedure
til oprettelse af »Haftungsfond« og til dennes
fordeling. For det andet må berettigelsen af det
mod rederen rettede erstatningskrav fastslås ved
dom. Endelig må påberåbelse af en ansvarsbegrænsning for en bestemt fordring holdes ude
fra de nævnte to aspekter.
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Hvorledes de tre mulige fremgangsmåder og
målsætninger griber ind i hinanden, varierer i
Fællesskabets forskellige retsordener.

125. Ifølge det ene system, som navnlig Det forenede
Kongerige går ind for, kan ansvarsbegrænsingen
kun gøres gældende ved søgsmål, som rettes
imod en af fordringshaverne — ved hovedsøgsmål eller, når der allerede er rejst sag mod rederen, ved kontrasøgsmål. Ved den ret, der behandler spørgsmålet om en ansvarsbegrænsning,
oprettes en »Haftungsfond«; ved denne ret må
også de øvrige fordringshavere anmelde deres
fordringer.

126. Ifølge den anden udformning, som f.eks. gælder
i Tyskland, skal ansvarsbegrænsningsprocessen
ikke indledes ved søgsmål mod en fordringshaver, men helt enkelt ved en ansøgning, som ikke
retter sig »mod« nogen, og som fører til oprettelse af »fonden«. Bevilges ansøgningen, skal
alle fordringshavere anmelde deres fordringer
ved denne ret. Hvis der opstår uoverensstemmelser med hensyn til berettigelsen af de anmeldte fordringer, må disse afgøres under en
særlig proces, som tager form af et søgsmål fra
fordringshavernes side mod fondbestyreren, kreditorer eller rederen, som bestrider hans krav.
Dog også i dette system er med hensyn til ansvarsbegrænsningen et selvstændigt søgsmål fra
rederens side mod en fordringshaver tænkeligt.
Det fører dog ikke til oprettelse af en »Haftungsfond« eller til en ansvarsbegrænsning, som
allerede er ved at blive akut, men kun til konstatering af, at ansvaret vil kunne begrænses i
tilfælde af en fremtidig ansvarsbegrænsningssag.

127. Den nye artikel 6a vedrører hverken den skadelidtes søgsmål mod rederen, fondsforvalteren
eller konkurrerende fordringshavere, eller den
proces hvorunder en »Haftungsfond« oprettes
og fordeles, men derimod udelukkende det
selvstændige søgsmål som rederen anlægger
mod en fordringshaver a). I øvrigt er de hidtidige bestemmelser i EuRFK også anvendelige på
sager som har at gøre med søretlig ansvarsbegrænsning b).

128. a)
Begrænsningen eller begrænseligheden af
en reders ansvar kan i alle retssystemer i Fællesskabet ikke blot gøres gældende i forsvarsøje-
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med. Dersom en reder ser et ansvarssøgsmål
nærme sig, kan han se sin interesse i selv at anmode retten om at fastslå, at han kun i begrænset eller begrænseligt omfang hæfter for fordringen. Han kan da vælge et af de i artikel 2—6
fastsatte værneting. Ved retten på det sted, hvor
han har bopæl, kan han i henhold til disse forskrifter ikke rejse søgsmål. Da fordringen imod
ham imidlertid ville kunne indbringes for
nævnte ret, er det formålstjenligt, at også dette
værneting bliver stillet til hans rådighed. Artikel
6a tjener til at holde denne mulighed åben. Desuden er dette værneting, når man ser bort fra
Bruxelles-konventionen af 1952, det eneste ved
hvilket rederen fuldtud kan koncentrere alle
sine ansvarsbegrænsningssøgsmål. Hvad engelsk
ret angår se jf. pkt. 125 — har dette til følge, at
en »Haftungsfond« også kan oprettes og udlodningsprocessen gennemføres ved denne ret. Artikel 6a gør det desuden klart, at et individuelt
ansvarsbegrænsningssøgsmål fra rederens side
også kan anlægges ved ethvert andet værneting,
som fordringen kan indbringes for. Samtidigt
bemyndiger den de nationale lovgivere til i stedet
for et anvist værneting på deres område at
fastsætte en anden kompetence på deres statsområde.

129. b)
For søgsmål vedrørende grundlaget for
fordringen mod rederen gælder udelukkende
artikel 2 til 6.

Til enhver tid kan også artikel 22 anbringes i
anvendelse. Hvis der i en stat er blevet rejst
søgsmål med henblik på ansvarsbegrænsning, så
kan den dommer i en anden stat, hvem der
forelægges et enkeltsøgsmål med henblik på at
få fastslået, at fordringen består, eller at ansvaret kan begrænses, udsætte sagens behandling
eller endog erklære sig indkompetent.

130. c)
Spørgsmålet om, hvilke materielle ansvarsbegrænsningsregler der skal anvendes, må holdes skarpt adskilt fra kompetencespørgsmålet.
Det behøver ikke at være lovgivningen i den
stat, hvis domstole har kompetence til at behandle sagen vedrørende ansvarsbegr.vnsning.
De retsregler, der kan bringes i anvendelse på
ansvarsbegrænsningen, indeholder også nærmere bestemmelser om, med hensyn til hvilke
fordringer der overhovedet kan søges ansvarsbegrænsning.
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131. 3. O v e r g a n g s o r d n i n g

Ganske vist håber samtlige delegationer, at Danmark og Irland vil tiltræde Bruxelles-konventionen af 10. maj 1952 se jf. pkt. 121. Dette vil dog
naturligvis tage en vis tid. Af rimelighedshensyn
må der gives en frist på tre år fra EuRFK-tiltrædelssesaftalens ikrafttræden. Det ville være urimeligt, hvis man i de nævnte stater ville
begrænse kompetencen i søretssager til det, der
hjemles i artikel 2—6a. I artikel 36 i EuRFKtiltrædelsesaftalen er der derfor fastlagt en overgangsordning til fordel for disse stater. Dens
tekst stemmer — bortset fra redaktionelle
omformuleringer — overens med det, som
ekspertgruppen oprindelig i et særlig afsnit
om søret generelt ville anbefale vedrørende
kompetence i forbindelse med beslaglæggelse af
skibe. I denne forbindelse støttede den sig så
godt som fuldstændigt på den i Bruxelles-ar restkonventionen fastlagte ordning se jf. pkt. 121.

Overgangsbestemmelsens tidsmæssigt begrænsede anvendelsesområde retfærdiggør ikke en
udførlig kommentar til de enkelte tekstafvigelser
fra nævnte konvention.

132. 4. U o v e r e n s s t e m m e l s e r
s ø f o l k og k a p t a j n

mellem

Den nye artikel V b i tillægsprotokollen til
EuRFK skyldes et dansk ønske, der har sin baggrund i en dansk tradition. Denne er nu nedfældet i den danske sømandslov nr. 420 af 18. juni
1973, i henhold til hvilken uoverensstemmelserne mellem en sømand og en kaptajn på et
dansk skib ikke kan forelægges udenlandske
domstole. I Danmarks konsularaftaler med andre stater er der også lejlighedsvis taget hensyn
hertil. Efter den irske delegations udtrykkelige
ønske er forskriftens anvendelsesområde blevet
udvidet til også at omfatte irske skibe.

IV. Andre enkeltspørgsmål

133. 1. O p f y 1 d e 1 s e s s t e d e t
lag for k o m p e t e n c e

som

grund-

Under forhandlingerne konstateredes det, at den
franske og den nederlandske tekst til Art. 5, nr. 1
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med hensyn til de til grund liggende forpligtelser var mindre specifikke end den tyske og italienske. De kunne give anledning til den misforståede opfattelse, at der også var tale om andre
ydelsespligter end dem, der netop er genstand
for en retssag. Den nye affattelse af den franske
og nederlandske tekst skal forebygge denne misforståelse (35).

134. 2. D e l i k t s v æ r n e t i n g

I artikel 5, nr. 3, fastlægges det særlige værneting for den uretmæssige handling. Dets formulering udspringer af forestillingen om en allerede
fuldført uretmæssig handling og taler om stedet,
hvor den skadevoldende begivenhed har fundet
sted. Retsreglerne i mange stater kender imidlertid på området for uretmæssige handlinger også
til forebyggende søgsmål. Dette er f.eks. tilfældet, når der er tale om at opnå forbud mod
offentliggørelse af et fornærmeligt skrift eller
mod handel med varer, som er fremstillet eller
færdigbehandlet i modstrid med patentlovgivningens eller den erhvervsmæssige retbeskyttelses forskrifter. Navnlig kender britisk og tysk
ret til sådanne muligheder. Der er ingen som
helst tvivl om, at artikel 24 kommer til anvendelse, når en sag vedrørende foreløbige retsmidler indbringes for domstolene, også når deres
afgørelser faktisk har difinitiv virkning. Meget
taler for, at der også ved værnetinget i henhold
til artikel 5, nr. 3, kan rejses søgsmål, som er
mulige i en almindelig hovedsagsprocedure med
henblik på forebyggelse af et truende delikt.

135. 3. P r o c e s f æ 11 e s s k a b
søgsmål

og

regres-

Begrebet interventionssøgsmål i artikel 6, nr. 2,
står i forbindelse med et retsinstitut, som er
fælles for retsordnerne i de oprindelige medlemsstater med undtagelse af Tyskland. Ganske
vist kan en kompetencebestemmelse, der støttes
på et søgsmåls egenskab af interventionssøgsmål, ikke som sådan bringes i anvendelse alene.
Den skal nødvendigvis suppleres med retsnormer. som bestemmer, hvornår nærmere betegnede personer kan inddrages i en retssag i en
nærmere betegnet rolle med et nærmere betegnet formål. Derfor berøres nuværende eller
fremtidige retsregler i de nye medlemsstaters
retsorden vedrørende inddragning af tredjeparter
i en retssag heller ikke af EuRFK.
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Afdeling

3

Kompetence i forsikringssager

136. Det forenede Kongeriges tiltrædelse har givet
forsikringsvæsenet i Det europæiske Fællesskab
en ny dimension. Lloyds i London har en betydelig andel af markedet for internationale storforsikringer (36).

Med henvisning hertil anmodede UK om en
række tilpasningsændringer. Hovedargumentet
var, at de i art. 7—12 givne bestemmelser til beskyttelse af forsikringstageren var unødvendige,
for så vidt her var tale om forsikringstagere med
bopæl uden for Fællesskabet (I) eller store økonomiske interesser (II). UK frygtede at undladelse af at ændre EuRFK ville føre til at Fællesskabets forsikringsvirksomheder ville blive tvunget til at forlange højere forsikringspræmier end
deres konkurrenter fra andre stater.

Yderligere begrundelser blev givet med hensyn
til de enkelte tilpasningsønsker. For kontrakter
med forsikringstagere med bopæl uden for
Fællesskabet ønskede Det forenede Kongerige,
at der blev sikret uindskrænket mulighed for
værnetingsaftaler, for at der kan blive taget hensyn til bindende retsforskrifter i hjemlandet for
mange af engelsk forsikringsvæsens forretningspartnere (I). Tilpasningsønskerne vedrørte for
det andet — især i forbindelse med de to øvrige
tilpasningsønsker — rettet imod artikel 9 og 10,
hvis rækkevidde ikke forekom helt klar (III).
Dertil kom en række mindre tilpasningsønsker
(IV).

Det ønske, som Det forenede Kongerige oprindeligt havde givet udtryk for med hensyn til de to
første problemer, nemlig at de pågældende forsikringssager skulle holdes uden for anvendelsesområdet for artikel 7—12, var sikkert, i betragtning af konventionens grundindstilling, for
vidtgående. Især skulle visse elementer blandt
de kompetencebestemmelser, som der ikke kan
slækkes på — differentieret for de forskellige
forsikringsarter — opretholdes se jf. pkt. 138,
139, 143. Men i øvrigt måtte der tages hensyn til
britisk forsikringsvæsens særlige struktur, ikke
mindst for ikke at forlede dette til at underkaste
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sig voldgiftsproceduren. Endskønt EuRFK ikke
begrænser muligheden for bilæggelse af tvister
ved voldgift — pkt. 63 — bør national ret
alligevel vogte sig for udelukkende at fremme
voldgiftsproceduren på den måde, at den statslige retsplejes organisation for de implicerede
ser ud til at være for omstændelig og risikobehæftet. Arbejdsgruppen valgte derfor i forsikringssager at udvide muligheden for kompetenceaftaler. Med hensyn til sådanne aftalers
form jf. pkt. 176.

I. Forsikringskontrakter
indgået med forsikringstagere, som har bopcel uden for Fællesskabet

137. Som det fremgår af de i note 36 opgivne tal,
spiller forsikringskontrakter med forsikringstagere uden for Fællesskabet en betydelig rolle for
britisk forsikringsvæsen. EuRFK indeholder
ikke udtrykkelige regler for, i hvilket omfang
sådanne kontrakter kan indeholde værnetingsaftaler. Artikel 4 vedrører kun det relativt sjældne
tilfælde, hvor forsikringstageren i en senere retssag spiller rollen som sagsøgt. For så vidt der
skal træffes aftale om kompetence for retter
uden for Fællesskabet, opstår desuden det generelle spørgsmål, hvilke grænser sådanne aftaler
under hensyn til de i EuRFK fastlagte eksklusive
kompetencer — jf. pkt. 148—162 — stødet på.
Men først og fremmest ser det i denne forbindelse ud til, at de i artikel 9 og 10 fastlagte
kompetencer, som der angiveligt ikke kan rokkes ved, er problematiske. For så vidt var
spørgsmålet faktisk ikke begrænset til forsikringskontrakter med personer, som er bosiddende uden for Fællesskaberne. Det opstår
tværtimod generelt for de værnetingsaftaler der
er tilladte i henhold til artikel 12.

På grund af den store rækkevidde, som spørgsmålet om nævnetingsaftaler med forsikringstagere, bosat uden for Fællesskabet har, for Fællesskabet har for UK var det nødvendigt udtrykkeligt at forankre den principielle tilladelighed
af sådanne provogationsaftaler i konventionen.
Når altså en forsikringstager med bopæl uden
for Fællesskabet forsikrer en risiko i England,
kan principielt bl.a. såvel de engelske domstole
som domstolene på det sted, hvor forsikringstageren har bopæl, erklæres for enekompetente.
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brandforsikring for indehavere af belånte
bygninger og brugere af bygninger, brugsforeningsuddelere, pantelånere;

Den grundlæggende regel måtte ganske vist igen
indskrænkes på to måder i art. 12, stk. 1, nr. 4
n.a.

Jmgsforsikring for pantelånere;
138. 1. L o v p l i g t i g

1

forsikring
forsørgelsesordninger for teatre, kulturorkestre, distriktsskorstensfejermestre, tillægsforsørgelse for offentlig tjeneste.

Når der består lovhjemlet pligt til at tegne forsikring, kan der ikke afviges fra bestemmelserne
i artikel 8—11 med hensyn til de risici, som er
undergivet forsikringspligt, heller ikke når forsikringstageren har bopæl uden for Fællesskabet.
Hvis en i Schweiz bosat person er ejer af en personbil med sædvanligt hjemsted i Tyskland, skal
køretøjet ansvarsforsikres i henhold til tysk ret.
En sådan forsikringskontrakt kan ikke indeholde aftaler vedrørende værneting med hensyn
til uheld, der sker i Tyskland.

2. De enkelte »Lander«
I de enkelte tyske »Lander« findes der —
uden at der dog hersker enhed på dette
område — først og fremmest forsikringspligt
med hensyn til brandforsikring for bygninger
og forsørgelsesordninger for landmænd og
frie beskæftigelser (læger, apotekere, arkitekter, notarer) og (f.eks. i Bayern) for skorstensfejersvende såvel som f.eks. en pensionskasse for arbejdstagere i Bremen (tillægsforsørgelse). I Bayern findes der en obligatorisk
slagtekvægsforsikring.

Muligheden for at henvende sig til tyske domstole (artikel 8) kan kontraktligt ikke udelukkes.
Dette gælder, skønt der i selve den pågældende
tyske lov af 5. april 1965 om lovpligtig forsikring (BGBl. I 213) ikke findes forbud mod
værnetingsaftaler. Imidlertid forhindrer tysk ret
faktisk indgåelse af værnetingsaftaler i forbindelse med lovpligtige forsikringer ved ikke at tillade forsikringsbetingelser indeholdende en
sådan bestanddel.

BELGIEN:

ansvarsforsikring for: Motorkøretøjer, jægere,
nuklearanlæg, arbejdsulykker og transportulykker (i tilfælde af befordring mod betaling
i motorkøretøj).

Lovpligtig forsikring for forskellige risici er
eksempelvis i følgende fællesskabsstater fastsat
for så vidt angår følgende genstande, anlæg,
virksomheder og professioner uden at der her er
tilstræbt en udtømmende opregning:

TYSKLAND

Nr. C 59/113

(«)

1. Hele Forbundsrepublikken

DANMARK:

ansvarsforsikring for: Motorkøretøjer, hunde,
nuklearanlæg, revisorer.
.

FRANKRIG:

Ansvarsforsikring for indehavere af motorkøretøjer, luftfartsvirksomheder, jægere, indehavere af kerneanlæg og omgang med kernebrændstof og andre radioaktive stoffer,
fragtvogn skørsel, revisorer og skatterådgivere,
bevogtningsvirksomhed,
sygepleje-,
spædbørnspleje-, børnepleje- og jordemoderskoler, motorsagkyndige, notarer, organismer vedrørende udviklingshjælp, udstillere, apotekervirksomhed;

ansvarsforsikring for: Redere og de der fremstiller nuklear energi; motorkøretøjer, personer
der driver svævebaner og skilifter, jægere,
ejendomsmæglere,
ejendomsadministrationer,
forretningsførere for ejendomsfællesskaber, handelsagenter, indehavere af sportshaller, revisorer, landbrugskonsulenter, juridiske rådgivere,
undervisningsetablissementer,
indehavere
af
danseetablissementer, apotekere for apoteker,
der er aktieselskaber, blodtransfusionsinstitutioner, arkitekter, motorsagsyndige, personer,
der driver landbrugsvirksomhed.

/fVsforsikring for skorstensfejermestre;

LUXEMBOURG:

ulykkesforsikring
for luftfartsvirksomheder
og brugere af bygninger;

ansvarsforsikring for: Motorkøretøjer, jægere
og jagtselskaber, hoteldrift, nuklearanlæg,
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brand- og tyveriforsikring for hoteldrift; forsikring mod beslaglæggelse af kvæg i slagterier.
NEDERLANDENE
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kontrakter, i hvilke der i almindelighed kun deltager forsikringstagere, som ikke behøver nogen
social beskyttelse. Ud fra dette udgangspunkt
kunne erhvervsforsikringer ikke generelt priviligeres.

ansvarsforsikring for: Motorkøretøjer, nuklearanlæg, tankanlæg.

DET FORENEDE KONGERIGE:
ansvarsforsikring for: Motorkøretøjer, arbejdsulykker, nuklearanlæg, britiske registrerede
skibe m. h. t. olieforurening.
Obligatorisk forsikring for f.eks. advokater og
forsikringsagenter.

139. 2. E j e n d o m s f o r s i k r i n g

Den anden undtagelse, som omhandles i slutningen af pkt. 137 skal først og fremmest sikre anvendligheden af artikel 9, også når forsikringstageren har bopæl uden for Fællesskabet. Undtagelsesbestemmelsens virkning går dog endnu
videre. Den forbyder også en værnetingsaftale,
ifølge hvilken alene de i artikel 9 omhandlede
domstole skal være kompetente. Værnetingsaftaler er i øvrigt ugyldige inden for denne undtagelsesbestemmelses område, også når den nationale ret i den stat, hvor ejendommen ligger, slet
ikke erklærer værnetingsaftaler for utilladelige.

II. Storforsikringer,

Gruppens opmærksomhed koncentrerede sig
derfor om de forskellige forsikringsarter, der har
relation til transporterhvervet. På dette område
har særbehandling af værnetingsaftaler en yderligere berettigelse: Forsikringsrisikoen er i høje
grad bevægelig, forsikringspolicer skifter hyppigt og undertiden med korte mellemrum indehaver. Herved bliver vanskelighederne ved risikoberegning, som er betinget af usikkerheden
med hensyn til mulige værneting, særlig store.
På den anden side findes der også på dette
område sektorer med behov for socialbeskyttelse. Endelig opstod der en særlig vanskelighed
på grund af den omstændighed, at der på transportområdet findes et i vidt omfang integreret
forsikringsmarked. De forskelligartede risici for
de forskellige arter af transport dækkes af en
og samme police. Navnlig engelsk forsikringsvæsen har udviklet rammepolicer, som kun behøver at udfyldes ved forsikringstagerrens anmeldelse af afgående transporter af enhver art.

Ved bearbejdelse af alle disse faktorer er den ,
løsning fremkommet, som er nedfældet i det nye
nr. 5 i artikel Y\ og denne regels udbygning gennem artikel 12 a, nr. 1 a). Værnetingsaftaler
har principielt fortrin, for så vidt det drejer sig
om søforsikringer og luftfartsforsikringen. For
rene landtransportforsikringer var der ingen berettigelse for nogen særordning.

navnlig sø- og luftfartsforsikring

140. Det forenede Kongeriges ønske om særordninger vedrørende storforsikringer var vel det problem, der mere end noget andet skabte vanskeligheder for ekspertgruppen, udgangspunktet
for det britiske ønske var erkendelsen af, at tanken om social beskyttelse, som står bag
begrænsningen af værnetingsklausuler i forsikringsretten, ikke længere har nogen berettigelse, når mægtige foretagender også optræder
som forsikringstagere. Vanskeligheden består
kun i at finde et egnet afgrænsningskriterium. At
indstille sig abstrakt-generelt efter driftskapital
eller omsætning viste sig allerede i forhandlingerne om det andet forsikringsdirektiv at være
umuligt. Der kunne derfor kun være tale om at
udarbejde objektivt standardiserede forsikrings-

For at undgå fortolkningsvanskeligheder og
-divergenser var det nødvendigt at have en oversigt over de forsikringskontrakter, for hvilke tilladeligheden af værnetingsaftaler skulle udvides.
Tanken om i denne forbindelse at holde sig til
den fortegnelse over forsikringsarter, som findes
i bilaget til Rådets første direktiv af 24. juli 1973
(73/239/EØF), viste sig at være uigennemførlig.
Inddelingen deri er tilpasset til den statslige forsikrings administrations behov og ikke til de
krav, som en privatretlig interesseudligning stiller. Der var derfor ingen anden udvej end at
udarbejde fortegnelsen separat til konventionens
formål. I detaljer er der følgende at bemærke
vedrørende denne fortegnelse og de forsikringsarter, som den ikke omfatter:
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141. 1. A r t i k e l

12a,

nr.

la)

Bestemmelsen vedrører ikke ansvars-, men kun
kaskoforsikringen. Ved »søgående skibe« forstås
alle fartøjer, som er bestemt til søtrafik. Hertil
hører ikke blot »skibe« i ordets traditionelle betydning, men også luftpude- og hydrofoilbåde,
bugserbåde og lægtere, som er indsat i søfarten.
Desuden indbefattes flydende materiel, som ikke
kan bevæge sig frem ved egen drifkraft, som
f.eks. olieprospekterings- og transportanlæg,
som bevæges i vandet. Anlæg, som er fast forankrede — eller som skal forankres — på havbunden er i øvrigt udtrykkeligt indbefattet i bestemmelsens tekst. Bestemmelsen omfatter også skibe
under bygning, dog kun for så vidt skaden er
indtrådt som følge af en »sø-risiko«, dvs. skader, som er opstået, når genstanden befinder sig
i vandet og altså ikke skader, der er indtrådt i
en tørdok eller i værftets byggehaller.

2. A r t i k e l

1 2 a, n r .

Nr. C 59/115

143. Den underafvigelse, som går igen i nr. 2 a og b,
artikel 12 a, med hensyn til personskade på passagerer og skade på deres bagage, forklares ved
den økonomiske og forhandlingsmæssige underlegenhed, som er betegnende for denne persongruppe.

144. 3. A r t i k e l

1 2 a, n r .

2 a)

Spørgsmålet om, hvorvidt disse bestemmelser
også omfatter samtlige ansvarsforsikringskrav,
som opstår i forbindelse med bygning, ombygning eller istandsættelse af et skib og om altså
denne forskrift dækker alle ansvarskrav, som
værftet fremsætter over for tredjemand, og som
er forårsaget af skibet selv eller om begrebet
»anvendelse og drift« må forstås i snævrere betydning og kun vedrøre ansvarskrav, som er
opstået under en prøvesejlads gav anledning til
fortolkningsvanskeligheder, som i flere tilfælde
ikke fandt nogen løsning. Forbeholdet med hensyn til ansvarsforsikring af luftfartøjer skal give
Fællesskabets medlemsstater mulighed for at
foreskrive beskyttelse af forsikringstager og
ulykkesofre i det omfang de finder nødvendigt.

Ib)
145. 4. A r t i k e l

Medens nr. 1 a) vedrører kaskoforsikring for
skibe og luftfartøjer, angår nr. 1 b) værdiforsikring for transportgods, ikke ansvarsforsikring
for skader, som skyldes dette. Den vigtigste
enkeltafgørelse, som blev truffet i denne forbindelse, ligger i tilføjelsen »helt eller delvis«.
Denne hidrører fra, at transportgods hyppigt
ikke bliver transporteret hele vejen til sit bestemmelsessted med et og samme transportmiddel. Transporter til lands, til vands og i luften
kan efterfølge hinanden. Det ville give anledning
til uforsvarlige komplikationer i forsikringsvæsenets kontraktudformning og dets afregning for
skader, dersom der altid nøje skulle sondres
efter, i hvilket transportafsnit en skade er
opstået. I mange tilfælde lader dette sig oven i
købet slet ikke konstatere. Man behøver bare at
tænke på containertransporten for at kunne bedømme, hvor let det kan forekomme, at en
skade først viser sig på bestemmelsesstedet.
Gennemførlighedshensyn krævede derfor, at der
allerede gives tilladelse til værnetingsaftaler, når
varer kun delvis transporteres ad søvejen eller
med luftfartøjer. Også i tilfælde af, at skaden
påviseligt er indtrådt i landafsnittet, gælder den
ved artikel 12, nr. 5, n.a. muliggjorte værnetingsaftale. Bestemmelsen gælder også, når transporten ikke ^år ud over et lands grænser.

1 2 a, n r . 2 b )

Da der ikke er nogen grund til at behandle
kombinerede transporter anderledes med hensyn
til ansvarsspørgsmålet, end når det drejer sig om
kaskoforsikring, er det for så vidt heller ikke af
afgørende betydning, i hvilket transportafsnit
ansvarsforholdet er opstået. Jf. punkt se 142 og
143.

146. 5. A r t i k e l 1 2 a, n r . 3
Det vigtigste tilfælde, hyor denne bestemmelse
kommer til anvendelse, omtales allerede i teksten hertil: Såfremt transportkontrakten ikke
bestemmer andet, mister luftbefragteren ved en
flyveulykke sit fragtkrav, ejeren sin befragtningskontrakt over for befragteren. Som et andet eksempel kan nævnes en skade, der er
opstået ved et skibs forsinkede ankomst. I øvrigt
er begrebet det samme som det i direktiv
73/239/EØF anvendte.

147. 6. A r t i k e l

1 2 a, n r . 4

Forsikring af »tillægsrisici« findes især inden for
forsikringspraksis i UK. Et eksempel herpå er
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

»shipowners disbursement«. Dette er en forsikring for ikke-planmæssige driftsomkostninger,
som f.eks. det havnegebyr, der skal erlægges under et havneophold i reparationsøjemed. Et andet eksempel er forsikring af »increased value«.
Ved denne forsikringstype forsikres det tab, der
måtte opstå ved tab eller beskadigelse af en ladning, som under transporten har fået en værditilvækst.
Det forlanges ikke i bestemmelsen, at en tillægsrisiko skal forsikres i samme police som den
hovedrisiko, den hører til. Arbejdsgruppen har
derfor bevidst valgt en noget anden sproglig formulering end den, der forekommer i direktiv
73/239/EØF i form af de der nævnte »accessoriske risici«. Begrebsbestemmelsen^i dette direktiv kan nemlig ikke anvendes, for så vidt som
det vedrører en anden genstand, nemlig adgangen til udøvelse af forsikringsvirksomhed.

III. Den vedvarende betydning af artikel 9 og 10
148. Den reviderede tekst til artikel 12 behandler lige
så lidt som originalteksten spørgsmålet om
værnetingsaftalers indvirkning på de særlige
værneting i forsikringssager i henhold til afdeling 3 udførligt. Dog fremgår retsstillingen klart
af den systematiske sammenhæng mellem bestemmelserne i afdeling 3 i EuRFK i den
ændrede affattelse. Værnetingsaftaler omfatter
alle retssager mellem forsikreren og forsikringstageren, også for så vidt denne i henhold til artikel 10, stk. 1, vil indstævne forsikreren for den
ret, for hvilken skadelidte gør krav gældende
mod ham selv. Over for tredjemand kan en
værnetingsaftale, som er indgået som led i en
forsikringsaftale, imidlertid ikke have bindende
virkning. Bestemmelserne i artikel 10, stk. 2,
som vedrører skadelidtes umiddelbare søgsmål,
berøres således ikke af værnetingsaftaler i forsikringsaftaler. Det samme gælder for artikel 10,
stk. 3.

IV. Andre tilpasnings- og opklaringsproblemer
vedrørende forsikringsretten

149. 1. K o a s s u r a n c e
Den dispositive ændring af artikel 8 stk. 1 vedrører kompetencen i tilfælde af, at flere koassurandører deltager i forsikringsaftalen. Denne
deltagelse foregår jo sædvanligvis på den måde,
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at en hovedforsikringsgiver står over for de
øvrige koassurandører, idet hver af disse overtager en måske ubetydelig del af risikoen. Så er
det imidlertid ikke berettiget, at samtlige forsikrede, herunder den ansvarshavende, skal kunne
indklages for retterne i enhver stat, i hvilken en
eller anden af de mange koassurandører har sit
hjemsted. Særlig lovhjemmel fortjener kun en sådan international kompetence, som svarer til hovedassurandørens forhold. Ekspertgruppen overvejede længe at bruge dennes hjemsted som holdepunkt. Dette ville imidlertid have haft til følge,
at de øvrige koassurandører ville kunne sagsøges der, også når der er blevet anlagt sag imod
hovedassurandøren andetsteds. En yderligere
kompetence, der er knyttet til hovedassurandøren, er kun berettiget med henblik på at fremme
koncentrationen af de retssager, der opstår i forbindelse med en forsikringssag. Derfor hjemler
den nye tekst til artikel 8, stk. 1, tilknytning til
det værneting, hvor hovedassurandøren sagsøges. Dér kan koassurandørerne altså også sagsøges med hensyn til deres forsikringsanparter —
samtidig med eller efter hovedassurandøren.
Imidlertid gør bestemmelsen ikke koncentration
af retssagerne obligatorisk. Der er intet til hinder for, at forskringstageren kan sagsøge de forskellige koassurandører ved forskellige retter.
Han må da indstævne dem ved et af de i artikel
8, stk. 1 og 2 n.a., hjemlede værneting, når
hovedassurandøren frivilligt har betalt.

De øvrige ændringer af artikel 8, stk. 1, er af
rent redaktionel art og skal tjene til at gøre bestemmelsen klarere.

150. 2. F o r s i k r i n g s a g e n t e r

og

-filialer

Der blev talt om den hidtidige artikel 8, stk. 2, i
EuRFK fordi udformningen heraf kunne give
anledning til den fejlagtige opfattelse, at kompetence kunne begrundes ikke blot på forsikringsselskabets anvendelse af en forsikringsagent,
men også på anvendelsen af uafhængige forsikringsmæglere, som hyppigt optræder i Det forenede Kongerige. Under drøftelsen viste det sig,
at forskriften er overflødig ved siden af artikel
5, nr. 5. Gruppen gjorde derfor det hidtidige
stk. 3 til nyt stk. 2. Tilføjelsen »eller andre
filialer« har kun til formål at tilvejebringe redaktionel overensstemmelse med artikel 5, nr. 5,
og den nye artikel 13, stk. 3. Sidstnævnte bestemmelse er nødvendig ved siden af den førstnævnte for at forhindre at artikel 4 finder anvendelse.
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151.3. G e n f o r s i k r i n g

Afdeling

En genforsikringsaftale kan ikke ligestilles med
en forsikringsaftale. Derfor finder artikel 7—12
ikke anvendelse på genforsikringsaf taler.

l
Det viste sig, at det på de hidtidige autentiske
sprog for EuRFK anvendte begreb »forsikringstageren« på engelsk ikke kunne oversættes bedre end med betegnelsen »policy holder«.
Denne omstændighed må imidlertid ikke give
aledning til den misforståelse, at spørgsmålet
om retssuccession er anderledes nu end før de
nye medlemsstaters tiltrædelse af konventionen.
Det er nemlig ikke altid den berettigede ihændehaver af forsikringspolicen, som er »forsikringstager«. Det er ganske vist tænkeligt, at forsikringsselskabets aftalepartners samlede rettigheder ved arv eller på anden måde går over på en
anden person. Da er den nye aftalepartner blevet
»forsikringstager«. Dette må dog holdes skarpt
ude fra overgang af enkelte krav i henhold til
forsikringsaftalen, hvilket navnlig forekommer
som overdragelse af forsikringssummen til den
begunstigede. En sådan overdragelse er også
muligt på forhånd og betinget, f.eks. betinget af,
at der indtræder en skade. Det er i et sådant
tilfælde tænkeligt, at den begunstigede sammen
med overdragelsen af kravet på forsikringssummen også får udleveret forsikringspolicen, for at
han i givet fald kan gøre sine rettigheder gældende mod forsikringsselskabet. Med en sådan
fremgangsmåde bliver den begunstigede person
ikke til »forsikringstager«. I den udstrækning
der er knyttet retlig kompetence til »forsikringstagerens« egenskaber, sker der altså ingen
ændringer som følge af en forudgående overdragelse af eventuelle krav på forsikringssummen,
heller ikke selv om forsikringspolicen udleveres
samtidig.

152. 5. K o m p e t e n c e a f t a l e r - m e l l e m a f talepartnere fra samme stat

På grund af den i artikel 12, nr. 3, skete
ændring (»på tidspunktet for kontraktens indgåelse«) se nr. 161 a).

4

Kompetence i forbrugersager

153.

152. 4. B e g r e b e t
forsikringstageren
(»policy holder«)

Nr. C 59/117

I. Principielt

Bortset fra forsikringssager tages der i EuRFK
kun hensyn til tanken om forbrugerbeskyttelse i
et lille afsnit, nemlig afsnittet om afbetalingskøb.
Dette svarede til det daværende trin af retsudviklingen i Fællesskabets oprindelige medlemsstater, da nemlig bevidstheden om behovet for
beskyttelse af den endelige forbruger mod urimelige aftaler først bredte sig inden for afbetalingsområdet. I mellemtiden har lovgivningen i
Fællesskabets medlemsstater taget sig af beskyttelsen af den endelige forbruger på et meget bredere grundlag. Navnlig går en almindelig tendens i forbrugerbeskyttelseslovgivningen i retning af at sikre den endelige forbruger et rimeligt værneting. Det ville i det lange løb føre til
en uholdbar spænding mellem national ret og
EuRFK, hvis denne i forbindelse med retshandler over grænserne, ville unddrage den endelige
forbruger en væsentlig del af den retsbeskyttelse, han har i henhold til national ret. Derfor
har gruppen besluttet sig til at foreslå, at den
hidtidige afdeling 4 i afsnit II udvides til at være
en afdeling om kompetence i forbrugersager, og
herved også gøre det klart for fremtiden, at den
særlige beskyttelse kun skal gælde til fordel for
private endelige forbrugere og ikke også for personer, der som led i deres erhverv forpligter sig
til ratevis betaling af ydelser, som de gør krav
på. Gruppen var med hensyn til det sidstnævnte
synspunkt under indflydelse af den sag, som den
franske Cour de Cassation havde indbragt for
De europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende fortolkningen af begrebet »afbetalingshandler«, og i hvilken et af de centrale spørgsmål var, om den hidtidige afdeling 4 i afsnit II
også tog sigte på handeler, som forretningsfolk
indgår som afbetalingskøbere (sag 150/77;
Société Bertrand mod Paul Ott KG).

Princippet i reglerne i det nye afsnit er at anvende de tanker, som findes i den hidtidige eller
samtidigt opstående europæiske fællesskabsret.
Derfor er det meste af det som hidtil var gældende for afbetalingshandeler, overtaget i det
nye afsnit, som i øvrigt støtter sig på artikel 5 i
det foreløbige udkast til en konvention om,
hvilken lovgivning, der skal anvendes på forpligtelser i og uden for kontraktsforhold. I detal-
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jerne er der ganske vist valgt en formulering,
som forekommer at være bedre end i det
nævnte foreløbige udkast. En saglig fravigelse
var nødvendig, fordi EuRFK's struktur måtte
indstilles på parternes bopæl i stedet for på deres sædvanlige opholdssted. Enkelthederne er
følgende:

154.

II. Anvendelsesområdet for den nye afdeling
Ved at følge den fremgangsmåde at afgrænse
afdelingens anvendelsesområde i en indledende
bestemmelse støtter forslaget sig til det, som
allerede findes i begyndelsen af afdeling 3 og 4 i
afsnit II.

1. S u b j e k t i v e

anvendelsesområde

155. Principielt ny er kun en særlig fastlæggelse af
det subjektive anvendelsesområde for afdelingen, navnlig den legale definition, som findes
deri af dens centrale begreb, »forbrugeren«. Indholdet af begrebsbestemmelsen er taget fra artikel 5 i det foreløbige udkast til en konvention
om, hvilken lovgivning der skal anvendes på
forpligtelser i og uden for kontraktsforhold,
som forelå for gruppen i den dengang seneste
affattelse. Ændringerne er kun redaktionelle forbedringer.

2. O b j e k t i v t a n v e n d e l s e s o m r å d e
156. Det objektive anvendelsesområde for den nye
afdeling skelner skarpt mellem afbetalingskøb
iberegnet finansiering på den ene side og andre
forbrugerhandeler på den anden side. Derved
opstår følgende rangfølge mellem bestemmelserne i afdeling 3 og afdeling 4: afdeling 3 er en
særbestemmelse i forhold til afdeling 4 og har
dermed fortrin. En forsikringsaftale er i EuRFK
ikke nogen aftale, hvis genstand er levering af
en tjenesteydelse. Inden for afdeling 4 er bestemmelserne om afbetalingskøb særbestemmelser i forhold til de i art. 13, stk. 1, nævnte
almindelige forbrugerkøb.

157. a)
Afbetalingskøb henhører som hidtil under
særbestemmelserne uden yderligere betingelser.
Den eneste ændring består i, at det klarlægges,
at særbestemmelserne kun gælder til fordel for
en privat forbruger som køber. Bestemmelserne
om afbetalingskøb kan i øvrigt også uden videre
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anvendes på retsinstituttet leje med forkøbsret
(>*hire purchase«), som i UK og Irland har udviklet sig til den hyppigste form for afbetalingshandeler. Af årsager, som er uden betydning for
problematikken vedrørende retsstillingen, har
afbetalingshandelen dér for det meste formelt
form af et lejemål forbundet med ret for lejeren
til erhvervelse til ejendom. Afdragene er formelt
leje, men reelt købspris. Efter afslutningen af
den forudbestemte »leje«-tid og efter betaling af
alle forudsete »leje«-rater har »lejeren« ret til at
erhverve genstanden mod en såkaldt betaling.
Da begrebet »afbetalingskøb« heller ikke i de
kontinentale, europæiske retssystemer på nogen
måde forudsætter, at ejendomsretten til tingen
går over til køberen samtidig med tingens overgivelse til ham, svarer »hire purchase« praktisk
fuldstændigt til et afbetalingskøb.

Også retshandeler til finansiering af en privat
forbrugers afbetalingskøb falder uden yderligere
betingelser ind under særbestemmelserne. I
modsætning til den hidtidige retstilstand har
ekspertgruppen også henført sager vedrørende
en låneaftale til finansiering af køb af løsøre
genstande under særbestemmelserne, selv om
lånet i sig selv ikke er et afbetalingslån, eller
selve tingen bliver betalt på én gang (typisk med
midler fra lånet).

En kreditdisposition går i øvrigt ikke ud på levering af en tjenesteydelse, hvoraf følger, at ud
over artikel 13, stk. 1, nr. 2, vil hele afdeling 4
være uanvendelig på sådanne retshandler. Falder en købeaftale ikke ind under nr. 1 i artikel
13, stk. 1, kan den f.eks. ikke bedømmes efter
nr. 2 i nævnte artikel, hvorimod det under
opfyldelse af de yderligere betingelser i nr. 3 vil
være muligt at anvende afdeling 4 herpå (se
punkt 158). .

158. b)
Andre forbrugerhandeler end de under
punkt 157 nævnte falder derimod kun ind under
særbestemmelserne, når de har tilstrækkelig tilknytning til forbrugerens bopæl. For så vidt følger de nye bestemmelser atter princippet i det
foreløbige udkast til en konvention om, hvilken
lovgivning der skal anvendes på forpligtelser i
og uden for kontraktsforhold. De to betingelser
i artikel 13, nr. 3 — tilbud eller reklamering i
forbrugerens bopælsland samt de nødvendige
dispositioner dér fra forbrugerens side til indgåelse af altalen — må foreligge samtidig. Indledningen til nr. 1 skal i øvrigt sikre, at artikel 4 og
artikel 5, nr. 5, ligesom hidtil for afbetalingskøb
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og lån med ratevis tilbagebetaling, nu forbeholdes alle forbrugerhandeler. Heraf følger navnlig,
at afdeling 4, med forbehold af artikel 13, stk. 2,
ikke finder anvendelse, når sagsøgte har bopæl
uden for EØF-området.

Angående de nærmere enkeltheder vedrørende
udtrykkene »særligt tilbud eller reklamering i
den stat, hvor forbrugeren har bopæl« og »dispositioner, der er nødvendige til indgåelse af
kontrakten« henvises til den rapport, som professor Giuliano er ved at udarbejde vedrørende
konventionen om, hvilken lovgivning der skal
anvendes på forpligtelser i og uden for kontraktsforhold.

3. A l e n e
filial
lesskabet

inden

for
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særlovgivning, og at det ville gøre retsstillingen
uoverskuelig, hvis man alene på grund af den
retlige kompetence behandler dem særskilt inden for EuRFK. At transportkontrakter i det
hele udelukkes fra anvendelsesområdet for afdeling 4, medfører i øvrigt, at anvendelsen af afdeling 1 og 2, altså navnlig af artikel 5, nr. 1,
sikres.

161.

III. Indholdet af bestemmelserne

i afdeling 4

For så vidt angår indholdet af de nye bestemmelser, er der kun lidt, som behøver en kort'
forklaring.

Fæl-

159. At udelukke den endelige forbrugers handeler
med firmaer, som har deres sæde uden for EØFområdet, fra anvendelsesområdet for afdeling 4
er urimeligt, når sådanne firmaer har en filial inden for EØF. For ved anvendelse af artikel 4 vil
det efter den nationale lovgivning, som skal anvendes efter kompetencebestemmelsen, ofte ikke
være muligt for forbrugeren at anlægge sag ved
den ret, som er garanteret ham i forhold til aftalepartnere, som har bopæl inden for EØF. Af de
samme grunde, ifølge hvilke forsikringsvirksomheder med filialer inden for EØF med hensyn til
kompetence behandles som virksomheder med
bopæl i Fællesskabet, må også forbrugerens
aftalepartnere behandles som havende bopæl i
EØF, når de har en filial der. Så er det ganske
vist også konsekvent, at eksorbitante kompetencer ikke kan gøres gældende over for sådanne
aftalepartnere, på grundlag af deres hovedsæde
uden for EØF.

4. T r a n s p o r t k o n t r a k t e r

160. Det sidste punktum i artikel 13 er også taget fra
artikel 5 i det foreløbige udkast til konventionen
om, hvilken lovgivning der skal anvendes på
forpligtelser i og uden for kontraktsforhold. Begrundelsen for at holde transportkontrakter
uden for anvendelsesområdet for særbestemmelserne om forbrugerbeskyttelse i EuRFK er, at
sådanne kontrakter gennem internationale konventioner er underkastet en meget forgrenet

1. F o r b r u g e r e n s
af b o p æ l

senere

ændring

Artikel 14 følger indholdsmæssigt ganske den
tidligere artikel 14, udvidet til at omfatte sager
hidrørende fra alle forbrugerhandeler. Omarbejdelsen af teksten er rent redaktionel og skyldes,
at man kun havde en brugelig betegnelse for
den ene part, »forbrugeren«, som med fordel
kunne anvendes i teksten, så denne blev lettere
forståelig. Indholdsmæssigt betyder ekspertgruppens afgørelse, som følger den tidligere artikel 14, at forbrugeren også kan anlægge sag for
retterne i den stat, hvor han har sin nye bopæl,
når han efter indgåelsen af den handel, som er
grundlaget for den senere sag, flytter til den anden af Fællesskabets stater. Dette vil ganske vist
kun have praktisk betydning for de i artikel 13,
stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte afbetalingsbeløb og
låneforhold. For så vidt angår sager vedrørende
andre forbrugerhandeler vil den nye afdeling 4 i
så godt som alle tilfælde være uanvendelig, når
forbrugeren efter aftalens indgåelse flytter til en
anden stat. For de dispositioner, som er nødvendige til indgåelse af aftalen, vil næsten aldrig
blive foretaget i den nye bopælsstat. Kravet om
reklamering over grænserne sikrer også, at
særbestemmelserne er praktisk uanvendelige på
handeler mellem to personer, som ikke handler i
henhold til erhverv eller reklame.

2. A f v i g e n d e

aftaler

161. a)
I princippet støtter også den nye artikel 15
sig på den tidligere affattelse, der vedrørte afbetalings- og kreditkøb. Det er blot gjort klart, at

%
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det afgørende er den fælles bopæl på tidspunktet for aftalens indgåelse og ikke f.eks. tidspunktet for sagsanlægget. Herefter er det af konkordanshensyn unødvendigt at foretage den samme
præcisering i artikel 12, nr. 3.

Gruppen har ikke været i tvivl om at en værnetingsaftale — for så vidt den er tilladelig — skal
opfylde formforskriften i artikel 17 selvom der
ikke er taget forbehold om artikel 17 i artikel 13. Der er ikke givet regler om formen for
værnetingsaftaler i afdeling 4 og formspørgsmålet må derfor afgøres efter artikel 17.

Afdeling 5

Enekompetence

162. Ekspertgruppen foreslår kun en formel tilpasning med hensyn til de i artikel 16 omhandlede
tilfælde af enekompetence for så vidt som artikel 16, stk. 4 skal præciseres nærmere ved artikel V d i protokollen til EuRFK. Ekspertgruppen beskæftigede sig dog i længere tid med artikel 16, nr. 1 og 2. Der er allerede andet steds
berettet om de oplysninger, som blev givet de
nye medlemsstater vedrørende enekompetence i
forbindelse med sager om gyldighed eller opløsning af selskaber se jf. pkt. 56 ff. Hertil er kun
at føje, at et selskab kan have mere end ét hjemsted. Når det efter bestemmelserne i en lpvgivning er muligt, at et selskab kan have to hjemsteder, og når denne lovgivning i henhold til
artikel 53 i EuRFK er afgørende for bestemmelsen af selskabets hjemsted, må der gås ud fra, at
der foreligger dobbelt hjemsted. Sagsøgeren har
da ret til at vælge, fra hvilket hjemsted han vil
aflede domstolens kompetence vedrørende hans
søgsmål. Endelig fastslås det, at artikel 16, nr. 2,
også gælder for de i britisk og irsk ret forekommende »partnerships«, jf. pkt. 55).
Her skal derfor i det væsentlige kun foretages
en nærmere drøftelse af enekompetence i forbindelse med søgsmål, der drejer sig om tinglige
rettigheder i forbindelse med fast ejendom eller
leje og forpagtning af fast ejendom. Der var i alt
fem problemer, som de nye medlemsstater
havde udbedt sig oplysninger om.

163. Det lod sig let fastslå, at erstatningssøgsmål,
som er baseret på krænkelse af rettigheder over
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fast ejendom eller på beskadigelse af fast ejendom, i forbindelse med hvilken der består tinglige rettigheder, ikke falder ind under artikel 16,
nr. 1. Den materielle rets eksistens og indhold
— navnlig ejendomsrettens — er i en sådan
sammenhæng kun af sekundær betydning.

164. Det forblev ganske vist et åbent spørgsmål,
hvorvidt sager, som slet og ret vedrører leje og
forpagtningsydelser, altså simple inkassosager,
er udelukket fra anvendelsesområdet for artikel
16, nr. 1, således som det blev fastholdt i Jénardrapporten som den ppfattelse, der er blevet
bragt til udtryk af det udvalg, som har udarbejdet EuRFK (38). Dog kræver bestemmelsens lovgrund med sikkerhed ikke, at den skal kunne
bringes i anvendelse på kortfristede brugsretsaftaler, navnlig i forbindelse med ferieophold.

165. To af de øvrige tre spørgsmålskomplekser, som
beskæftigede ekspertgruppen, hænger sammen
med forskellen mellem lovgivningen om fast
ejendom på kontinentet og i Det forenede Kongerige hhv. Irland og kræver derfor en noget
nærmere belysning. Det drejer sig for det første
om det problem, hvad der forstås ved »dingliche« (»tinglige«) rettigheder efter artikel 16,
nr. 1 (*), og for det andet om retstvister i forbindelse med ejendomsoverdragelser (2). Hertil
kommer et problem, der er opstået som følge af
den udvikling af den internationale patentret,
der har fundet sted i mellemtiden (8).

1. » T i n g l i g e «
rettigheder
vedr ø r e n d e fast e j e n d o m i Fællesskabets medlemsstater

166. a)
Begrebet tinglig ret — forstået i modsætning til den blot personlige fordring — er et
retsbegreb, som er fælles for retsordenerne i de
oprindelige EØF-medlemsstater, omend der ikke
overalt sondres lige skarpt.

En personlig ret kan kun gøres gældende over
for debitor; kun køberen er forpligtet til at betale købsprisen, kun udlejeren er forpligtet til at
overdrage brugsretten.
Tinglig ret til en genstand virker derimod til
skade for enhver. Den for en tinglig ret mest
karakteristiske retsfølge er dens indehavers ret
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til at forlange den pågældende genstand udleveret af enhver, som ikke besidder en højere
prioriteret tinglig ret.

Retsordenen i de oprindelige EØF-stater kender
alle kun til et snævert afgrænset numerus clausus af tinglige rettigheder, selv om de ikke
håndhæver princippet til punkt og prikke. Adskillige tinglige rettigheder er simpelthen rammerettigheder, som kan udfyldes nærmere ved aftaer mellem parterne. De klassiske tinglige rettigheder er opført på et let kendeligt sted i den i
alle seks lande kodificerede borgerlige ret (39).
Desuden findes her og der en række tinglige rettigheder i særlove, hvoraf de vigtigste vedrører
ejendomsretten til bolig. Ved siden af ejendomsretten som den omfattende tinglige ret kan der
nævnes brugsrettigheder og prioriterede hæftelser. I enhver retsorden kendes den ususfructusret, som giver en person omfattende brugsret til
en fast ejendom. Retsordenerne tillader på forskellig måde begrænsede brugsrettigheder.

167. b)
Ved første øjekast opdager man også for
britisk og irsk rets vedkommende et lille, sluttet
kompleks af lovhjemlede rettigheder, som svarer
til de tinglige rettigheder på kontinentet. På
grund af den sondring mellem »law« og »equity«, som kendetegner disse retssystemer, er retssituationen dog mere kompliceret. Det må nemlig til stadighed holdes for øje, at også »equity«
betyder ret og ikke nogen ren billighed som står
uden for begrebet ret. Det opspaltede retsbegreb
i Det forenede Kongerige og i Irland har ført til,
at der også med hensyn til fast ejendom foruden
»legal rights« findes andre rettigheder, såkaldte
»equitable interests«.

Udgangspunktet for systemet med »legal rights«
er i Det forenede Kongerige den opfattelse, at al
jord tilhører kronen, og at borgeren kun kan
have begrænset ret til fast ejendom. Derfor forekommer udtrykket »ownership« ikke i lovgivningen vedrørende fast ejendom. Dog er det
såkaldte »estate in fee simple absolute in possession« ensbetydende med fuld ejendomsret i retsordenerne på kontinentet. Desuden findes der i
henhold til »Law of Property Aet« af 1925 fuld
ejendomsret begrænset til et bestemt tidsrum
(»term of years absolute«). Den samme lov
indskrænker de begrænsede rettigheder vedrørende fast ejendom (»interests or charges in or
over land«) til fem. Alt andet er »equitable interests«, hvis antal og form loven ikke sætter
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nogen grænser for. »Equitable interests« er
imidlertid ikke ligestillede med de blot personlige rettigheder på kontinentet. De kan til dels
»tinglyses« og virker da som »legal rights« universelt, selv over for erhververe i god tro. Også
når de ikke tinglyses, virker de principielt over
for enhver; kun erhververe i god tro er da beskyttede (40). Når indehaveren af et »estate in fee
simple absolute in posession« på livstid giver en
person ret til at køre over hans ejendom, kan
dette ikke være nogen »legal right«. Det må
nødvendigvis være en »equitable interest«, men
kan alligevel tinglyses (41). »Equitable interests«
kan altså fungere helt på lige fod med tinglige
rettigheder i de kontinentale retsordener og skal
da i henhold til artikel 16, nr. 1, behandles som
sådanne. Der findes for så vidt intet numerus
clausus. Snarere er indrømmelsen af »equitable
interests« netop midlet til at gennemføre ønskede delinger af ejendomsretten (42).

168. c)
Dersom der i en stat rejses et søgsmål, hvis
indhold vedrører fast ejendom, og hvis der spørges, om søgsmålet har en tinglig ret i henhold til
artikel 16, nr. 1, til genstand, vil svaret vanskeligt kunne gives efter nogen ai^den ret end den,
der gælder på det sted, hvor ejendommen er beliggende.

2. S ø g s m å l
vedrørende
forpligtelsen
til
at
overdrage
fast
ejendom

169. Retsordenerne i Fællesskabets oprindelige og
nye medlemsstater afviger også indbyrdes med
hensyn til spørgsmålet om, hvorledes fast ejendom overdrages i forbindelse med afhændelsestransaktioner. Faktisk er for så vidt allerede de
retlige forhold inden for de oprindelige EØFstater forskellig.

170. a)
Skarpest skelnes der i tysk ret mellem selve
overdragelsen og købekontrakten (eller en anden kontrakt med henblik på overdragelse).
Retsstillingen er for fast ejendom ikke anderledes end for løsøre. Overdragelsen er en særlig
retshandel, som i forbindelse med fast ejendom
kaldes »Auflassung« (tilskødning), og som også
inter partes først får virkning med indførelse i
tingbogen. Dersom køberen af en tysk ejendom
rejser søgsmål på grundlag af et skøde, som er
undergivet tysk ret, har søgsmålet aldrig en ting-
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lig ret til ejendommen som genstand. Det drejer
sig kun om sagsøgtes personlige forpligtelse til
at foretage alle de handlinger, der er nødvendige
i forbindelse med ejendommens overdragelse og
aflevering. Dersom en af parterne ikke opfylder
sine forpligtelser i henhold til skødet, findes der
som sanktion i henhold til tysk ret ikke annullering af skødet ved dom, men derimod skadeserstatningskrav og tilbagetrædelsesrettigheder.

Imidlertid kan overdragelseskrav hidrørende fra
en købekontrakt med sælgerens indforståelse
sikres ved en anmærkning i »Grundbuch«. De
får da over for tredjemand virkninger, som normalt kun gælder for en tinglig ret. Heraf drager
man nu om stunder for intern tysk ret den konsekvens, at man ved ejendommens værneting
over for tredjemand gør rettigheder gældende,
som udspringer af anmærkningen (43). Den retlige gennemførelse af overdragelseskravet imod
sælgeren selv forbliver dog også da et søgsmål
baseret på en personlig fordring.

171. b)
I henhold til fransk, belgisk og luxembourgsk ret, som italiensk ret i vid udstrækning
følger, overgår ejendomsretten ligesom ved
løsøre — i hvert fald inter partes — allerede ved
købekontraktens indgåelse til køberen, forudsat
at parterne ikke har udskudt dette tidspunkt
(f.eks. artikel 711 og 1583 i den franske code
civil og artikel 1376 i den italienske codice
civile). Køberen skal blot lade ejendommens
overdragelse
indføre i
ejendomsregisteret
(»transcription«) for at opnå en retsstilling, som
også har virkning over for tredjemand. Et søgsmål fra køberens side med henblik på opfyldelse
af købekontrakten er altså normalt ensbetydende med kravet om, at ejendommen overgives
til ham. Dette krav er faktisk ikke blot begrundet i den forpligtelse, som sælgeren har påtaget
sig i købekontrakten, men også i den ejendomsret, som allerede tilkommer køberen. Det betyder, at overgivelsessøgsmålet er baseret såvel på
en personlig fordring som på en tinglig ret.
Ganske tilsvarende er den sanktionsmekanisme
indrettet, som bliver sat ind, såfremt en af de
kontraherende parter undlader at efterkomme
sine forpligtelser. I intern fransk ret har man
heraf draget den konsekvens, at man betegner
et sådant søgsmål som »matiére mixte« og tillader sagsøgeren at vælge imellem de »tingelige«
værneting og sagsøgtes eller opfyldelsesstedets
værneting for personlige fordringer (44).

EuRJFK beskæftiger sig ikke dette problem.
Meget taler for, at sådanne søgsmål har en
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sådan overvejende personlig karakter, at artikel
16, nr. 1, ikke kan bringes i anvendelse.

172. c)
I Det forenede Kongerige er det kun ved
indgåelse af en købekontrakt vedrørende løsøre,
at ejendomsretten straks overdrages. Ved salg af
fast ejendom følger overdragelsen af ejendomsretten efter indgåelse af købeaftalen ved en
særskilt akt (»conveyance«). Køberen må i
påkommende tilfælde gå til retten for at få de
dertil nødvendige handlinger foretaget. I
modsætning til, hvad der er tilfældet i tysk ret,
opfatter man — undtagen i Skotland — dog
ikke køberens retsstilling før ejendomsoverdragelsen som en rent personlig ret over for sælgeren. Derimod har køberen en »equitable interest« — jf* pkt. se 167 — i ejendommen, so i
tilfælde af en anmærkning i »land register« også
har virkning over for tredjemand. I så fald kommer det nye nr. 6 i artikel 5 ikke til anvendelse,
jf. pkt. se 114 ff. En købekontrakt er, selv når
den er indgået skriftligt, ikke nogen »trust« i
henhold til art. 5, nr. 6, n.a. Kun i én henseende
giver dens »equitable interest« ikke køberen
en lige så stærk stilling som den, den franske
ejendomsbesidder har før »transcription«, jf.
pkt. se 171. Hvis hans retsstilling skal have fuld
virkning, forudsættes medvirken fra sælgerens
side.

Imidlertid retfærdiggør denne retlige situation i
endnu mindre grad end den tilsvarende franske
anvendelse af det i artikel 16, nr. 1, omhandlede
eneværneting. Common law har udviklet begrebet »equitable interest« for at yde de berettigede
i henhold til en oprindelig rent personlig aftale
en vis beskyttelse mod tredjemand i ond tro. I
forholdet til medkontrahenten forbliver fordringen af rent personlig art ligesom i tysk ret den
ved en anmærkning sikrede fordring på, at ejendommen overdrages, jf. pkt. se 170. I Skotland
"kan kontrakter til fordel for tredjemand tvangsfuldbyrdes på dennes initiativ (jus quaesitum
tertii).

Et på en aftale grundet søgsmål om indrømmelse
af ejendomsret eller andre tinglige rettigheder
vedrørende fast ejendom har derfor ikke tinglige
rettigheder som genstand. Der er derfor intet til
hinder for, at de også kan anlægges ved domstole uden for Det forenede Kongerige. Dog må
det også da nøje påses, at sagsøgeren klart definerer de handlinger, som sagsøgte er pligtig at
foretage for at overdragelsen af ejendomsretten
(i overensstemmelse med britisk ret) virkelig kan
finde sted.
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173. 3. K o m p e t e n c e s p ø r g s m å l
i forbindelse med p a t e n t s a g e r

Siden vedtagelsen af EuRFK er der kommet to
for det internationale patentvæsen yderst vigtige
aftaler i stand. Den 5. oktober 1973 blev Munchen-konventionen om Det europæiske Patent
undertegnet. Den 15. december 1975 tilvejebragtes Luxembourg-konventionen om det europæiske patent for det fælles marked. Den
førstnævnte konvention havde til formål at
udforme en ensartet patenttildelingsprocedure i
medlemsstaterne — men med den konsekvens,
at det tildelte patent er af nationalt tilsnit. Det
er gyldigt i enkelte eller flere stater og hver gang
principielt med det indhold, som et tilsvarende
nationalt patent ville have. Luxembourg-konventionen har endvidere det formål at skabe et
patent, som på forhånd er ensartet for alle
Fællesskabets stater og som bliver givet med
ensartet indhold på grundlag af fællesskabsretten, og som også kun på samme måde kan
gælde eller udløbe i hele Fællesskabet.

Begge disse regelsæt indeholder særlige kompetencebestemmelser, som går forud for EuRFK.
Dog vedrører de særlige kompetenceforskrifter
kun delområder, f.eks. klager vedrørende ugyldigheden af patenter i henhold til Luxembourgaftalen. For de områder, der ikke på særlig
måde er reguleret forbliver artikel 16, stk. 4 i
EuRFK af betydning. Hvad angår det europæiske patent ifølge Munchen-konventionen er dog
den fortolkning af den norm tænkelig, ifølge
hvilken klager skal indgives i den stat, hvor
patentanmeldelsen finder sted og ikke i den stat,
hvori patentanmeldelsen gælder og hvor den
skal bestrides. Den nye artikel V d i den protokol, der er bilagt EuRFK skal forebygge og
sikre, at kun retten i den stat, hvori patentet
gælder, er kompetent, for så vidt Miinchen-konventionen ikke indeholder særlige bestemmelser.

Det er klart at en sådan ordning ikke også kan
anvendes på et fællesskabspatent i henhold til
Luxembourg-konventionen, som principielt ikke
kan gives til en bestemt stat, men til det samlede
Statsfællesskab i De europæiske Fællesskaber. I
denne forbindelse skal forbeholdet i'slutningen
af den nye bestemmelse ses. Også inden for
Luxembourg-konventionens anvendelsesområde
kan der forekomme patenter, som kun gælder
for en eller enkelte fællesskabsstater. Dette er
ifølge artikel 86 i konventionen tilfældet i en
overgangsperiode, hvis udløbsfrist endnu ikke er
fastsat. Hvis patentanmelderen har gjort brug af
den valgmulighed, som denne norm giver og
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kun anmeldt et patent i en eller enkelte stater,
så foreligger der, skønt patentet er underkastet
visse bestemmelse i Luxembourg-konventionen,
ikke noget fællesskabspatent, men kun et
patent, der er tildelt for en eller enkelte stater.
Ifølge artikel V d i den protokol, der er bilagt
EuRFK har kun retten i denne stat kompetence.
Det samme gælder i tilfælde, hvor der gives et
nationalt patent på grundlag af en international
anmeldelse, som f.eks. ifølge Washington-konventionen om det internationale samarbejde på
patentområdet af 19. juni 1970.

Der henstår endnu blot at gøre det klart, at artikel 16, stk. 4 i EuRFK og den nye artikel V d i
den dertil vedlagte protokol også vedrører klager, som omfattes at national ret allerede på
patentanmeldelsesstadiet for at formindske risikoen for, at et patent bliver givet, hvis rigtighed
herefter bliver draget i tvivl.

Afdeling

6

Aftaler om kompetence (45)

174. Artikel 17, der kun gælder, i tilfælde af at den
tilgrundliggende forretning har international tilknytning jf. punkt 21, hvilket på ingen måde
kan frembringes blot gennem valget af en domstol i en bestemt stat, frembød fire problemer
for ekspertgruppen. For det første skulle der
tages hensyn til den praksis ved retterne i UK
(undtagen Skotland) og Irland, hvorefter en
aftale om, hvilken ret, der skal være kompetent,
udledes af valget af den lovgivning, der skal
finde anvendelse på sagens realitet. For det andet drejede det sig om et problem, der ikke er
omhandlet i den foreliggende konvention, nemlig spørgsmålet om aftaler mellem parter, der
begge har bopæl uden for Fællesskabet, hvorved
kompetence tillægges en ret uden for Fællesskabet eller retter inden for Fællesskabet. For det
tredje skulle man finde frem til en særlig ordning for »trust«-betingelser. Endelig måtte gruppen rejse spørgsmålet om hvorvidt det kunne
forsvares fortsat at opretholde artikel 17, i betragtning af den udlægning, som Domstolen i
mellemtiden har givet den. Det skal gentages jf.
stk. 22, at også i tilfælde af at der foreligger en
værnetingsaftale, der går imod vedkommende
rets kompetence, hører dette til et af de spørgsmål, som retten ex officio skal tage stilling til.
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1. K l a u s u l o m v a l g a f l o v g i v n i n g
— international kompetence

175. EuRFK anerkender ikke, at der består en sammenhæng mellem den lovgivning, der skal anvendes på sagens realitet og retternes internationale kompetence. Dog kan personer, der i tillid
til retspraksis i UK eller Irland har indgået en
kontrakt med en klausul om valg af lovgivning
før tiltrædelseskonventionens ikrafttræden, forvente retsbeskyttelse. Dette danner grundlaget
for overgangsbestemmelsen i artikel 35 i den
foreslåede tiltrædelseskonvention. Ved »ikrafttræden« i henhold til denne bestemmelse forstås
det tidspunkt, hvor tiltrædelseskonventionen vil
få gyldighed i den pågældende stat. Angående
de forskellige lovgivningsområder i UK —
nr. 11.

2. A f t a l e r
om
retter uden

5. 3.79

sig sin kompetence. Der består dog en fællesskabsinteresse deri at sikre, at derogationseffekten af en sådan aftale bliver anerkendt i hele
EØF-området. Dette anliggende skal det nye
tredje punktum i artikel 17, stk. 1, tage hensyn
til. Det vedrører det tilfælde, at trods det, at
begge parter har bopæl uden for Fællesskabet,
ville en ret i en fællesskabsstat (»X«) være kompetent, hvis man så bort fra værnetingsaftalen,
fordi opfyldelsesstedet ligger i denne stat. Hvis
parterne i et sådant tilfælde træffer aftale om, at
udelukkende retten i et andet fællesskabsland er
kompetent, så skal retterne i fællesskabsstat
»X« respektere dette, når aftalen har den i artikel 17 forlangte form. Ganske vist drejer det sig
strengt taget ikke om et tilpasningskrav.
Sådanne situationer kunne allerede forekomme i
forholdet mellem de oprindelige medlemsstater i
Fællesskabet. På grund af den hyppighed, hvormed i international handel retter i UK bliver betegnet som kompetente, bliver problemet imidlertid ved denne statstiltrædelse af konventionen i praksis væsentlig mere vigtigt, end tilfældet hidtil har været.

kompetence
for
for Fællesskabet

176. a)
Såfremt parterne aftaler at forelægge tvisten^
for retter i en ikke-kontraherende stat, er der
efter EuRFK selvfølgelig intet til hinder for, at
disse retter kan erklære sig kompetente, dersom
aftalen har gyldighed i henhold til deres lovgivning. Blot er det et spørgsmål om, og i givet fald
i hvilken form, sådanne aftaler kan tilsidesætte
fællesskabsretternes kompetence i tilfælde, hvor
denne efter EuRFK er en enekompetence eller
sideløbende kompetence. Det kan ikke ud fra
EuRFK sluttes, at noget sådant principielt ikke
skulle kunne tillades (46). Konventionen indeholder imidlertid heller ingen regler om sådanne
aftalers retsvirkning. Bliver en sag indbragt for
en ret inden for Fællesskabet til trods for en
sådan aftale, må denne ret dømme om aftalens
retskraft efter den lovgivning, der finder anvendelse, hvor retten befinder sig. For så vidt en
udenlandsk lovgivning efter de på det pågældende sted gældende kbllisionsnormer er afgørende, har denne gyldighed. Er aftalen ugyldig
i henhold til disse normer, skal kompetencebestemmelserne i EuRFK finde anvendelse.

177. b)
Omvendt kan der også indbringes en sag
for en ret indenfor Fællesskabet af parter, som
har truffet aftale om denne rets kompetence,
selv om de begge har bopæl uden for Fællesskabet. Der er ingen anledning til i konventionen at
optage regler om, under hvilke forudsætninger
den af sådanne parter bestemte ret skal påtage

3. K o m p e t e n c e k l a u s u l e r
»trust« bestemmelser

i

178. En »trust« jf. punkt 111 behøver ikke at være
genstand for en kontrakt. Ofte er en ensidig
retshandel tilstrækkelig. Da artikel 17 i sin hidtidige udformning kun hjemlede kompetence-»aftaler«, var det nødvendigt at udvide denne bestemmelse.

4. F o r m e n f o r v æ r n e t i n g s a f t a l e r
i international handel

179. Blandt de første afgørelser, som Domstolen traf
efter opnåelse af kompetence til fortolkning af
EuRFK, var sådanne som vedrørte formen for
værnetingsaftaler, som indeholdes i almindelige
handelsbetingelser (47). Med artikel 17 i EuRFK
er gennem den af Domstolen givne fortolkning
kontraktspartneren til anvenderen af almindelige handelsbetingelser beskyttet mod risikoen
for uventet at blive bundet til standardkonventionen ved værnetingsklausulen uden at have
regnet dermed. Dog er Domstolens fortolkning
af artikel 17 som mange nationale retter med
hensigt deler (45) ikke retfærdig over for den in-
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ternationale handels kutymer og behov. Særlig
kravet om at kontraktspartneren til anvenderen
af almindelige handelsbetingelser skriftligt skal
bekræfte at sådanne inddrages, for at en i betingelserne indeholdt værnetingsklausul kan blive
effektiv, anses ikke for rimelig i international
handel. Den internationale handel klarer sig
ikke uden standardbetingelser med værnetingsklausuler. Hyppigt er de slet ikke ensidigt
forudformuleret af den ene side, men opnået
ved forhandling mellem repræsentanter fra de
forskellige sider. Kontraktafslutningen må under
inddragelse af betingelser af kalkulationsmæssige grunde foregå hurtigt gennem ordrebekræftelse på grundlag af de øjeblikkelige markedspriser. Ud fra disse overvejelser er den lettelse i
den foreskrevne form opstået, som den nyaffattede artikel 17 har bragt den internationale handel. Det drejer sig imidlertid, således som det
udtrykkeligt må fremhæves, blot om en lettelse
af formkravene. At parterne er enige om medtagelse af almindelige handelsbetingelser og
enkelte klausuler heri i kontrakten skal bevises,
uden at det skulle være nødvendigt at kommentere, om andre problemer end formspørgsmålet
skal bedømmes efter anvendelig national ret
eller efter ensartede EØF-principper. At problemet vedrørende formen for værnetingsaftaler
ikke længere er anført i 1. punktum, men i et
eget 2. punktum i artikel 17, stk. 1 er blot sket
for at undgå et for tungt sprog.

Afdeling 7

Nr. C 59/125

vendigt at foretage formelle tilpasninger af konventionen.

1. D o m m e r e n s

skøn

181. I England og Wales og til dels også i Skotland er reglerne om litispendens mere flexible
end på kontinentet. Det er principielt et spørgsmål om dommerens skøn, om det såkaldte
»stay« skal meddeles. Derfor eksisterer der heller ikke nogen detaljeret retslære om litispendens, hvilket derimod er tilfældet i staterne på
kontinentet. Denne praksis er på en vis måde et
eksempel på praktisk anvendelse af reglerfie om
»doctrine of the forum conveniens« se 77 ff. I
almindelighed efterkommer retterne ganske vist
en anmodning om at få sagen standset, dersom
tvisten i forvejen er indbragt for retten. Såfremt
der er litispendens i udlandet, er retterne i England og Wales meget tilbageholdende og standser i det hele taget kun sagen, dersom sagsøger
også i udlandet optræder som den aktive part.
Skotske retter tager i større udstrækning hensyn
også til en sideløbende sag, som den skotske
sagsøgte har anlagt i udlandet.

Så snart UK har tiltrådt EuRFK, kan det ikke
indenfor dennes anvendelsesområde videreføre
denne praksis. UK's retter skal anerkende at en
sag verserer i de øvrige stater i Fællesskabet, og
endog på embeds vegne tage hensyn dertil se nr.
22.

Prøvelse på embeds vegne
2. T i d s p u n k t e t
Tilpasninger og nye forklaringer var unødvendige.

Afdeling 8

Litispendens og indbyrdes sammenhængende
krav (48)

180. UK's og Irlands lovgivning på den ene side og
de kontinentale retssystemer på den anden side
udviser to strukturelle forskelle for så vidt angår
litispendens. Det var af hensyn til begge nød-

for

litispendens

182. Den særlige udformning af procesretten i UK Og
i Irland bevirker, at det tidspunkt, hvor litispendensen indtræder, fastsættes på en anden måde
end på det europæiske kontinent. I Fællesskabets oprindelige medlemsstater betragtes sagen
som tingfæstet ved stævningens forkyndelse (49).
Det er ofte også tilstrækkeligt blot at indgive
stævningen til retten. I UK, bortset fra Skotland
samt i Irland begynder tingfæstningen allerede
ved udfærdigelsen af stævningen. I Skotland betragtes sagen først som tingfæstet, når sagsøgte
svarer har fået forkyndt stærningen.

Det et afgørende for anvendelsen af artikel 21 i
EuRFK, at sagen betragtes som tingfæstet i hen-
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midler. De nye aspekter, der er fremkommet
efter de nye medlemsstaters tiltrædelse af konventionen, er på dette område kun kommet til
udtryk gennem det store antal foreløbige retsmidler i Irlands og UK's lovgivning. Dette medfører visse vanskeligheder, når man skal indpasse foreløbige afgørelser fra denne stat i fuldbyrdelseslovgivningen i Fællesskabets oprindelige medlemsstater. Dette er imidlertid ikke et
problem, der specielt vedrører de foreløbige
retsmidler. Der er også vanskeligheder ved at
indpasse domme vedrørende de efterfølgende
retssager om sagens hovedspørgsmål i den
nationale fuldbyrdelseslovgivning, når det drejer
sig om Irland og UK over for Fællesskabets
oprindelige medlemsstater se nr. 221 ff.

hold til national procesret. Den nye tilføjelse til
artikel 20 vedrører ganske vist ikke dette forhold. Den har i langt højere grad sin begrundelse i det forhold at udlændinge som opholder
sig i udlandet, i UK og i Irland ikke får originalstævningen men kun en afskrift at rettens beslutning.

Afde1ing 9
Foreløbige retsmidler
183. Der var ikke behov for nogen særlig tilpasning
af bestemmelserne i EuRFK om foreløbige rets-

KAPITEL 5

ANERKENDELSE O G FULDBYRDELSE

A.

GENERELT — RETSLIGE MELLEMAFGØRELSER
184. I artikel 25 fremhæves det uden nogen form for
tvetydighed, at enhver retsafgørelse truffet i en
kontraherende stat skal anerkendes og fuldbyrdes på Fællesskabets øvrige område. Det behøver ikke dreje sig om en afgørelse, der afslutter
behandlingen i en instans. Bestemmelsen omfatter også retternes foreløbige afgørelser. Det
fremgår heller ikke af bestemmelsens ordlyd, at
retternes mellemafgørelser ligger uden for anvendelsesområdet, når de ikke udgør en foreløbig afklaring af retsforholdet mellem parterne,
altså i første række kun er truffet i forbindelse
med bevisførelser. Retssystemerne i Fællesskabets oprindelige medlemsstater betegner i øvrigt
sådanne mellemafgørelser på en måde, der svarer til den i artikel 25 som eksempel anførte
opregning. I Frankrig betegnes også en af en ret
truffet afgørelse, ifølge hvilken der skal ske bevisførelse, som »jugement (d'avant dire droit)«.
I Tyskland taler man om rettens »(Beweis) beschliisse«. Alligevel tager bestemmelserne i
EuRFK om anerkendelse og fuldbyrdelse principielt sigte på retsafgørelser, hvis indhold vedrører fastslåelse eller afklaring af retsforholdet
mellem parterne. Der kan derfor ikke uden
videre gives svar på spørgsmålet om, hvorvidt
en rets procesfremmende mellemafgørelser, og i

bekræftende fald hvilke heraf, der falder ind under konventionen.

1. FORHOLDET
TINENTET

MELLEM

STATERNE

PA KON-

185. Spørgsmålet spiller ikke nogen særlig rolle i forholdet mellem EØF's oprindelige medlemsstater
eller for så vidt angår disses forhold til Danmark. Alle syv stater er parter i Haager-konventionen af 1954 angående civilprocessen. Denne
konvention
omhandler
spørgsmålet
om
retshjælp i det særlige tilfælde, hvor der skal
foretages bevisoptagelse i udlandet. Bestemmelser deri går forud for bestemmelserne i EuRFK
(artikel 57). Under alle omstændigheder kan det
også i praksis altid anbefales at benytte sig af
Haager-konventionens fremgangsmåde, der specielt tager sigte på det mønster, hvorefter begæringer om retshjælp behandles. Jf. Haager-konventionen af 15. november 1965 om tilstilling af
retlige og udenretlige skriftstykker såvel som
Haager-konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet se pkt. 238 og 59 (7).

2. FORHOLDET
MELLEM UK OG IRLAND PÅ
DEN ENE SIDE OG DE ØVRIGE MEDLEMSSTATER PÅ DEN ANDEN

186. Problemet vil få betydning i forbindelse med
UK's og Irlands tiltrædelse af EuRFK. Irland har
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overhovedet ingen aftaler om retshjælp med de
andre stater i Det europæiske Fællesskab. Mellem UK og følgende stater eksisterer der derimod aftaler om retshjælp: Forbundsrepublikken
Tyskland (aftale af 20. marts 1928). Nederlandene (aftale af 17. november 1967). Herudover
er UK part i den i pkt. 185 nævnte Haager-konvention af 1965 og 1970. Ellers står det ikke i
aftalemæssig forbindelse med Fællesskabsstaten.
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2, afdeling 6 om værnetingsaftalen ikke er
omtalt i artikel 28. I denne forbindelse skal det
imidlertid tages i betragtning, at retten i afgørelsesstaten på embeds vegne skal tage hensyn til
en aftale, der går imod den pågældende rets
kompetence se nr. 22, 174.

1. A r t i k e 1 2 6

3. DET PRÆCISE ANVENDELSESOMRÅDE
AFSNIT 3 I EuRFK

AF

187. Dersom man også ville lade retternes mellemafgørelser om sagens videreførelse, specielt om bevisoptagelse, falde ind under artikel 25 i EuRFK,
ville der også blive tale om afgørelser, som parterne ikke kan efterkomme uden rettens medvirken, og hvis udførelse ville berøre tredjemand,
nemlig vidnerne. En »fuldbyrdelse« af sådanne
afgørelser efter EuRFK ville derfor ikke kunne
gennemføres. Det må heraf sluttes, at en mellemafgørelse, der ikke tager sigte på afklaring af
retsforholdet mellem parterne, men som danner
grundlag for sagens videre behandling, skal
være udelukket fra anvendelsesområdet af afsnit
3 i EuRFK.

B

BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE
AFDELINGER

Afdeling

1

Anerkendelse

188. Bortset fra to tilfælde (4) var det ikke nødvendigt at foretage formelle tilpasninger inden for
det af artikel 26-30 omfattede område. Ekspertgruppen har imidlertid besvaret nogle forespørgsler fra de nye medlemsstater vedrørende
fortolkningen af disse bestemmelser. De vedrører navnlig problemer, der er forbundet med
håndhævelsen af ordrepublic-forbeholdet i artikel 27, nr. 1 (2), sikring af retten til at blive hørt
(artikel 27, nr. 2) (8) samt med anerkendelsespligten som en bestemmelse, der skal holdes ude
fra eksigibiliteten (*). Det er med vilje at afsnit

189. Artikel 26, stk. 2, hjemler en særlig (forenklet)
fremgangsmåde til fastslåelse af, at afgørelsen
skal anerkendes; fremgangsmåden følger bestemmelserne om meddelelse af fuldbyrdelsespåtegningen. Dette er imidlertid ikke den eneste
måde, hvorpå anerkendelsen kan gøres gældende. Alle retter og myndigheder skal respektere retsafgørelser, i forbindelse med hvilke der
består anerkendelsespligt, og skal træffe afgørelse om forudsætningerne for anerkendelse, når
dette ikke i forvejen er sket i henhold til artikel
26, stk. 2. Navnlig skal hver ret selvstændigt
tage beslutning om anerkendelsespligten, når
genstanden for den udenlandske dom er et
spørgsmål, der dukker op i den nye sag som et
præjudicielt spørgsmål. Ekspertgruppen har
beskæftiget sig med et problem i forbindelse
med hver af disse to anerkendelses måder.

190. a)
Såfremt den i artikel 26, stk. 2, omhandlede fremgangsmåde følges, er der intet til hinder for, at demmeren p i embeds vegne kan tage
hensyn til forhold, der taler imod anerkendelse,
og som fremgår af dommen eller er kendt af retten. For at kunne tage beslutning om, hvorvidt
disse forhold foreligger, må han imidlertid ikke
foretage undersøgelser. Noget sådant ville ikke
være foreneligt med fremgangsmådens summariske karakter. Først ved den videre fremgangsmåde, der udløses ved appel eller genoptagelse
efter artikel 36, kan der foretages en grundig
drøftelse af de faktiske anerkendelsesforudsætninger.

191. b)
De med en rets domme forbundne virkninger er efter Fællesskabets medlemsstaters
retssystemer ikke helt ensartet fastlagt. En afgørelse, der i én stat udgør en formalitetsdom, kaii
i en anden stat betragtes som en realitetsafgørelse. Den subjektive rækkevidde af afgørelser
vedrørende samme spørgsmål kan variere. I
Frankrig har en dom afsagt mod hovedskyldneren også virkning for kautionisterne, hvilket
imidlertid ikke er tilfældet i Nederlandene og
Tyskland (60).
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Ekspertgruppen mente ikke at have til opgave i
almindelighed at løse de problemer, der i de
nationale retssystemer har sammenhæng med
disse forskelligheder. Det forekom den dog
naturligt at slå følgende fast:
Der er pligt til at anerkende afgørelser, hvorved
en sag afvises. Dersom en tysk dommer erklærer
sig inkompetent, kan en engelsk ret ikke
fralægge sig sin kompetence med den begrundelse, at den tyske kollega i virkeligheden er
kompetent. Tyske formalitetsdomme er selvfølgelig ikke i England bindende for så vidt angår
sagens realitet. Den engelske dommer kan, hvis
han får forelagt sagen efter afsigelsen af den
tyske formalitetsdom, til enhver tid imødekomme kravet (eller afvise det af saglige
grunde).

2. A r t i k e l
public

27,

punkt

1

—

ordre
'

192. a)
EuRFK siger ikke noget om, hvorvidt den
omstændighed, at en retsafgørelse er opnået ved
procesfalsk gør det berettiget at undlade at anerkende den efter artikel 27, punkt 1. Retssystemerne i de stater, der oprindelig undertegnede
EuRFK, anfører heller ikke udtrykkeligt procesfalsk som grund til at undlade at anerkende en
retsafgørelse. Man betragter imidlertid normalt
procesfalsk som et eksempel på krænkelse af
ordre public ( 5l ). I UK og Irland er retssituationen anderledes på dette punkt, idet procesfalsk
er en særlig grund til at undlade at anerkende
afgørelsen, på linje med krænkelsen af ordre
public. I den fuldbyrdelseskonvention, som UK
har indgået med visse af Fællesskabets stater,
har man benyttet en mellemløsning og har
udtrykkeligt anført bedrageriske transaktioner,
men man har betegnet dem som et særligt
tilfælde af krænkelse af ordre public (52).
Efter ovenstående kan der ikke være tvivl om,
at procesfalsk principielt kan udgøre krænkelse
af anerkendelsesstatens ordre public. Alle medlemsstaternes retssystemer kender imidlertid
særlig appel eller genoptagelse, hvorved det
også efter udløbet af den normale retsmiddelfrist kan gøres gældende, at dommen er et resultat af procesfalsk — 197 ff. En dommer i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten skal derfor
altid være opmærksom på, om der virkelig er
tale om krænkelse af hans lands ordre public,
hvis man tager i betragtning, at den dom, som
modparten påstås at have opnået ved falsk, kan
eller kunne have været anfægtet ved appel eller
genoptagelse ved retterne i oprindelsesstaten.
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193. b)
Ifølge artikel 41, punkt 3, i den irske forfatning er det forbudt at gennemføre skilsmisse,
og der anføres følgende vedrørende skilsmisser,
der er meddelt i udlandet:
»Ingen person, der har opnået skilsmisse i
medfør af privatretlige love i en anden stat,
men hvis ægteskab stadig er gyldig efter den
lovgivning, (»substituting valid«), der på det
pågældende tidspunkt gjaldt inden for den
regerings eller det parlaments område (»jurisdiction«), der er stiftet ved denne forfatning, kan inden for dette område indgå gyldigt ægteskab, så længe den anden ægtefælle
er i live«.
For så vidt anvendelsen af EuRFK kommer på
tale kan denne forfatningsbestemmelse hovedsagelig få betydning for underholdsafgørelser i
forbindelse med skilsmisse. Irske retter har
endnu ikke taget stilling til om anerkendelsen af
sådanne underholdsafgørelser med henblik på
nævnte forfatningsbestemmelse ville stride mod
ordre public i Irland.

3. S i k r i n g a f r e t t e n t i l a t
h ø r t ( a r t i k e l 2 7, n r . 2 )

blive

194. Ændringen af artikel 27, nr. 2, bygger gå samme
grunde som ændringen af artikel 20 jf. nr. 182.
Har tilføjelsen dér til opgave at præcisere tidspunktet for litispendens, når det drejer sig om
en sag for irske eller britiske retter, så har den
her den betydning at skulle klargøre, hvilke
skriftstykker, der er omfattet af retten til at
blive hørt.

4. O r d i n æ r o g e k s t r a o r d i n æ r
appel eller genoptagelse

195. I artikel 30 og 38 sondres der i EuRFK mellem
ordinær og ekstraordinær appel eller genoptagelse. Det var ikke muligt at finde et tilsvarende
begreb i Irlands og UK's retssystemer. Inden
nærmere belysning grunden hertil og rækkevidden af de af arbejdsgruppen foreslåede løsninger
b), må den først gøre nogle bemærkninger om
afgrænsningen mellem ordinære og ekstraordinære retsmidler i EØF's kontinentale medlemsstater. Dommerne i UK og Irland vil nemlig
skulle arbejde med disse for dem uvante begreber a).
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196. a)
En klar regeldannelse med hensyn til forskellen mellem ordinære og ekstraordinære retsmidler savnes overalt.
To begreber, der spiller en afgørende rolle i
retspraksis og retslæren (5S). For de første er
»appel« og »opposition« ikke bundet til bestemte anfægtelsesgrunde; en part kan benytte
sig af disse retsmidler med henblik på at gøre
enhver mangel ved afgørelsen gældende. For det
andet udsættes fuldbyrdelsen under fristen for
appel og opposition samt som følge af anfægtelse af afgørelsen ved disse retsmidler, med
mindre retten specielt tillader fuldbyrdelsen,
eller denne undtagelsesvis er hjemlet i loven.
Mange love indeholder dog en opregning af de
ordinære retsmidler.

197. Den franske code de procédure civile af 1806,
der idag stadig gælder i Luxembourg, omtalte i
4. bog af 1. del ekstraordinære retsmidler, ved
hvilke en dom kan anfægtes. Lovbogen omtalte
ikke, hvad der i modsætning hertil skulle forstås
ved ordinære retsmidler. I 3. bog taltes der kun
om »appelretter«. Retspraksis og retslæren har
imidlertid enstemmigt kvalificeret anke (»appel«) og indsigelse mod udeblivelsesdomme
(»opposition«), som ordinære retsmidler. Idag
redegør i Frankrig den nye code de procédure
civile af 1975 for tingene på tydelig måde: for
fremtiden udgør kun »opposition« (artikel 76)
og »appel« (artikel 85) ordinære retsmidler.

198. Den belgiske code judiciaire af 1967 har bevaret
det dér i forvejen gældende franske system. Kun
»appel« og »opposition« er ordinære retsmidler
(artikel 21).

199. I nederlandske love skelnes der overhovedet
ikke mellem ordinære og ekstraordinære retsmidler. Retslæren klassificerer følgende som
ordinære retsmidler: indsigelse (»verzet« — ved
afsigelse af en udeblivelsesdom), anke (»hoger
beroep«), kassationsappel (»beroep in cassatie«)
og revision (»revisie«). Revision er et særligt
retsmiddel, der kun kan anvendes mod bestemte
afgørelser fra »Hoge Raad«, nemlig mod afgørelser, som denne ret har truffet i første instans.
i
200. Den italienske tekst til artikel 30 og 38 taler om
»impugnazione« uden
at skelne mellem
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ordinære eller ekstraordinære retsmidler. Den
italienske doktrin skelner dog ganske vist mellem ordinære og ekstraordinære retsmidler. I
henhold til artikel 324 i codice di procedure
civile får en dom ikke retskraft, så længe fristerne for brug af følgende retsmidler stadig
løber: anke med hensyn til kompetencen (»regulamento di competenza«), anke (»appello«),
kassationsappel (»ricorso per cassazione«) eller,
når de bygger på en af de i stk. 4 og 5 i artikel
395 anførte grunde, også begæring om genoptagelse (»revocazione«). Disse retsmidler betegner
man som ordinære.

201. Også i Danmark kender man kun fra litteraturen en sondring mellem ordinære og ekstraordinære retsmidler. Man går ud fra, om der kan
gøres brug af et retsmiddel inden for en bestemt
frist og uafhængigt af særlige anfægtelsesgrunde, eller om retten eller ministeriet skal
meddele speciel tilladelse. Ordinære retsmidler
er i denne forstand anke og genoptagelse af
sager, i hvilke der er afsagt udeblivelsesdom.

202. Tredje bog i den tyske Zivilprozessordnung
bærer overskriften »Rechtsmittel« og omhandler
»Berufung«, »Beschwerde« og »Revision«. Som
et fælles træk for disse retsmidler anføres det
ofte, at den anfægtede afgørelse ikke er »rechtskråftig« så længe retsmiddelfristen endnu løber.
I henhold til paragraf 705 i ZPO defineres
»Rechtskraft« således netop med, at der ikke
længere kan gøres brug af et »Rechtsmittel«.
Den faktiske forskel mellem »Rechtsmittel« og
andre former for appel eller genoptagelse består
i mangelen på særlige anfægtelsesgrunde, en
højere rets kompetence samt i, at også tvangsfuldbyrdelsen udsættes — omend indirekte —
gennem den retskrafthæmmende virkning efter
paragraf 704, dersom der ikke kan ske foreløbig
fuldbyrdelse, hvilket næsten altid er tilfældet. I
det omfang man overhovedet taler om ordinære
retsmidler mener man dermed »Rechtsmittel«.

I overensstemmelse med lovens begrebsdannelse
kvalificerer den tyske retslære ikke »Einspruch
gegen ein Versåumnisurteil« (genoptagelse af
sager, i hvilke der er afsagt udeblivelsesdom)
som et »Rechtsmittel« (54). Den har ingen overførende (devolutiv) virkning. Da den opsættende virkning og uafhængigheden af bestemte
anfægtelsesgrunde imidlertid præger denne form
for appel i lige så høj grad som »opposition« i
retssystemerne, i de øvrige oprindelige medlems-
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stater i Fællesskabet må man alligevel klassificere den blandt ordinære retsmidler efter artikel
30 og 38 i EuRFK.

203. I sin afgørelse af 22. novemberl977 (56) har
Domstolen endelig udtalt, at begrebet »ordinær
appel eller genoptagelse« for de oprindelige
medlemsstater entydigt skal forstås som ethvert
retsligt skridt, hvis iværksættelse skal ske inden
for den frist »som følger selve den nævnte retsafgørelse«.

204. b)
I Irland og UK kan der hverken i lovteksterne, i retspraksis eller i de systematiske fremstillinger af procesretten findes et udgangspunkt
for en sondring mellem ordinære og ekstraordinære retsmidler. Den grundlæggende type
retsmiddel er anke (»appeal«). Udtrykket bruges
imidlertid ikke kun, når en retsafgørelse kan
forlanges taget op til fornyet behandling inden
for en bestemt frist uafhængigt af særlige anfægtelsesgrunde. Det tjener også til beskrivelse af
specialiserede retsmidler. Desuden er der retsmidler, der har en særlig betegnelse, f.eks. ved
udeblivelsesdomme »reopening« (i Skotland)
henholdsvis »application to set judgement aside« (England, Wales og Irland) eller »motion«
(Skotland) henholdsvis »application (England,
Wales og Irland) for a new trial«, der svarer
nogenlunde til genoptagelse i den kontinentale
ret. De er de eneste retsmidler mod en jurys
kendelse. Det er i øvrigt karakteristisk for disse
staters retsmiddelsystem, at retternes domme
ikke automatisk mister deres eksigibilitet, hverken fordi retsmiddelfristen løber eller fordi
afgørelsen appelleres. For det meste standser
appelretten dog fuldbyrdelsen foreløbigt mod
sikkerhedsstillelse. Endelig findes der i UK retsmidler, hvis funktion svarer til ordinær appel
eller genoptagelse i kontinentale retssystemer,
men som ikke er bundet til en bestemt frist.
Dommeren træffer i det enkelte tilfælde en
skønsmæssig afgørelse, om hvorvidt de kan tillades. Dette gælder f.eks. i tilfælde af en udeblivelsesdom. Domstolens domspraksis kan derfor
ikke uden videre overtages af de nye medlemsstater.

Ekspertgruppen har derfor længe bestræbt sig
på for UK's og Irlands vedkommende at finde
frem til en løsning, der svarer til den kontinentale sondring mellem ordinære og ekstraor-
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dinære retsmidler. Den er imidlertid ikke nået
frem til et tilfredsstillende resultat. Dette skyldtes navnlig, at begrebet »appeal« er nuanceret
og ikke, som »anke« i den kontinentale ret, blot
kan betragtes som prototypen på et ordinært
retsmiddel. Ekspertgruppen har derfor holdt sig
for øje, at de retsfølger, der efter artikel 30 og
38 er forbundet med sondringen mellem
ordinære og ekstraordinære retsmidler, ikke er
faste, men kun består i, at der tillægges dommeren skønsbeføjelser. Af hensyn til lovens praki tiske gennemførlighed og overskuelighed bør
der derfor ved afgørelser fra retter i Irland og
UK gås ud fra et bredt retsmiddelbegreb. De
kontinentale dommere skal derfor foretage deres
skøn på en måde, der sikrer en afbalanceret anvendelse af artikel 30 og 38 i alle kontraherende
stater. Den kontinentale dommer vil i overensstemmelse hermed kun skulle gøre brug af sine
skønsbeføjelser med henblik på udsættelse af
sagen, når det drejer sig om et retsmiddel, der i
Irland eller UK kun er fastsat til indsigelse mod
særlige mangler i afgørelsen eller som stadig kan
anvendes efter lang tid. Denne pragmatiske løsning kom tillige på tale, da en dom efter artikel
38 jo alligevel ikke kan fuldbyrdes, når den er
anfægtet i oprindelsesstaten, og appelretten har
udsat fuldbyrdelsen eller standset denne foreløbigt.

5. S a m m e n f a l d
med
afgørelser
fra tredjelande,
som
der
er
p l i g t til at a n e r k e n d e

205. På et punkt var det nødvendigt at foretage formelle tilpasninger også for så vidt angår de bestemmelser i konventionen, der foreskriver en
anerkendelsespligt. En del af uklarhederne kan
man affinde sig med i betragtning af fortolkningskompetencen hos Fællesskabernes Domstol. Uklarheder, der kunne forårsage diplomatiske forviklinger med tredjestater, kan imidlertid ikke accepteres af en medlemsstat. Det nye
nr. 5 i artikel 27 skal udelukke sådanne forviklinger.

Følgende eksempel tjener til belysning derarf: I
tredjestat A afsiges der til fordel for en person
med bopæl i Fællesskabet en dom, hvorved kravet afvises. På grundlag af en bilateral aftale er
en fællesskabsstat B forpligtet til at anerkende
afgørelsen. Sagsøger anlægger påny sag i fæl-
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lesskabsstat C, der ikke er forpligtet til at anerkende dommen fra tredjestaten. Vinder han
sagen her, var det efter den hidtidige tekst i
konventionen tvivlsomt, om dommen ikke
skulle anerkendes i stat B. Dette er for fremtiden
med sikkerhed ikke mere tilfældet.

Teksten til den nye bestemmelse bygger for at
undgå unødig retslig differentiering på artikel 5
i Haager-konventionen af 1. februar 1971 angående anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i borgerlige sager, herunder
handelssager. Bestemmelsen blev derfor affattet
bredere, hvilket var nødvendigt for at undgå
diplomatiske forviklinger. Afgørelsen fra tredjestaten går forud for andre afgørelser, også når
den skal anerkendes ikke ved en international
aftale, men blot i kraft af den nationale lovgivning. Angående forpligtelser i henhold til mellemstatlige aftaler til ikke at anerkende visse
domme se nr. 249 ff.

Afdeling 2

Fuldbyrdelse

1. I n d l e d e n d e
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207. Gruppen har også besluttet sig til ikke at medtage bestemmelser om udlæg i internationale
fordringer, selv om det står klart, at der foreligger et problem, når skyldner og medskyldner har deres bopæl i forskellige stater. Hvis
retten på skyldnerens bopæl er kompetent til
at foretage udlæg i fordringen, så kan medskyldnerens bopælsstat betragte tilstillelse af
udlægsafgørelsen til medskyldneren som et indgreb i dens suverænitet og nægte at give afgørelsen virkning. I en sådan situation kan kreditor
imidlertid klare sig med at erklære afgørelsen
for eksigibel i medskyldnerens bopælsstat og i
denne stat gøre udlæg i skyldnerens fordring på
medskyldneren, såfremt der i denne stat foreligger international kompetence til at foretage
dette skridt.

208. a)
Lovgivningen i UK og Irland kender ikke
systemet med »exequatur« af udenlandske afgørelser. I disse stater er det nødvendigt at
anlægge søgsmålet på grundlag af den udenlandske afgørelse, såfremt der ikke — som i UK
— gælder et registreringssystem for afgørelse fra
visse stater (herunder de seks oprindelige medlemsstater bortset fra Luxembourg) se nr. 6. I så
fald må de udenlandske afgørelser, hvis de skal
fulbyrdes, registreres hos en ret i UK. De har da
samme virkning som afgørelser, der er truffet af
den registrerende ret selv. Begæringen om registrering skal indgives af kreditor personligt eller
på hans vegne af en advokat (»solicitor«). Der
kræves personligt fremmøde. En skriftlig fremsendt begæring er ikke tilstrækkelig.

bemærkninger

206. Arbejdsgruppens arbejde begrænsede sig i det
væsentligste til at fastlægge de i de nye medlemsstater for fuldbyrdelsessager kompetente retter
samt de i denne sammenhæng fastsatte retsmidler. Herved måtte der tages hensyn til fire specielle forhold ved lovgivningen i UK og til dels
også i Irland.

Vedrørende spørgsmålet om omkostningerne ved
fuldbyrdelsesprocessen har gruppen ikke besluttet at foreslå tilpasninger. Opmærksomheden
henledes dog på De europæiske Fællesskabers
Domstols kendelse af 30. november 1976 (42/76).
Herefter er et fornyet søgsmål fra den vindende
parts side udelukket efter artikel 31. Konventionsstaterne er dog forpligtet til at fastsætte
regler vedrørende omkostningsspørgsmålet, som
tager hensyn til bestræbelserne på at forenkle
fuldbyrdelsesprocessen.

Bliver begæringen imødekommet, indføres dommen i et af retten ført register.

I UK, med undtagelse af Skotland, findes der ikke
et selvstændigt fuldbyrdelsesorgan i lighed med
den franske »huissier« eller den tyske »Gerichtsvollzieher« — nr. 221. Kun den ret, der har
afsagt dommen, eller hos hvem den er registreret, kan træffe fuldbyrdelsesforanstaltninger. Da
en sådan registrering giver den part, der har fået
medhold i den udenlandske dom, samme retsbeskyttelse som meddelelse af exequatur på
kontinentet, kunne registreringssystemet i UK
også anerkendes inden for EuRFK.

209. b)
Allerede i indledningen — nr. 11, blev der
gjort opmærksom på de særlige forfatningsmæs-
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sige forhold i UK: England og Wales, Skotland
og Nordirland er hver især selvstændige retsområder. Dette skulle der tages hensyn til i et nyt
stykke i artikel 31. Også de i artikel 37 og 40
omhandlede muligheder for appel eller genoptagelse gælder særskilt for hver registrering. Dersom en dom er blevet endeligt registreret ved
»High Court« i London, kan en efterfølgende
registrering deraf ved »Court of Session« i Edinburgh påklages.

210. c)
I forbindelse med fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser giver UK på klassisk
måde afgørelse om underholdspligt en særstilling se nr. 7. Der var tidligere kun fastsat fuldbyrdelse af disse i forhold til visse lande i det
britiske Commonwealth, samt i forhold til
Irland; fuldbyrdelsen er overdraget andre retter,
ligesom fuldbyrdelsen af øvrige afgørelser. Da
EuRFK ikke indeholder bestemmelser, der hindrer en differentiering af fremgangsmåden for
anerkendelse efter forskellige typer retsafgørelser, er det uden videre muligt at lade domme
om underholdspligt omfatte af en særordning
også inden for EuRFK's anvendelsesområde.
Der kan således skabes et fælles system for anerkendelse af domme om underholdspligt i Fællesskabet og Commonwealth, og der kan under
hensyntagen til arten af de kompetente retter
oprettes et centralt samlingssted for indgående
fuldbyrdelsesbegæringer se nr. 218 samt for forlig vedrørende underholdspligt se nr. 226.

211. d)
Endelig opstod der problemer i forbindelse med retsafgørelser, hvor dommen lyder på
andre ydelser end betaling af en pengesum. UK's
og Irlands lovgivning giver nemlig ikke generelt
adgang til at afsige eksigible domme med henblik på foretagelse af individuelle handlinger,
men kun i tilfælde fastsat ved lov. Disse tilfælde
udgøres af domme om levering af løsøre, om
overdragelse af ejendomsret til eller besiddelse
af fast ejendom, samt om de såkaldte »injunctions«, hvorefter en person efter rettens skøn er
forpligtet til en handling eller undladelse. Fuldbyrdelsen kan ske enten ved »the Sheriff« under
anvendelse af umiddelbar tvang eller indirekte
ved hjælp af en bøde- eller frihedsstraf for »contempt of court«. I Skotland er der foruden de
domme, der vedrører overdragelse af besiddelse
af eller ejendomsret til fast ejendom samt
sådanne, som vedrører undladelser, også de
såkaldte »decrees ad factum prestandum«, på
grundlag af hvilke sagsøgte kan blive dømt til at
udføre handlinger, navnlig til at udlevere løsøre.
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212. aa)
Dersom en sådan retsafgørelse fra Irland
eller VK begæres fuldbyrdet i Forbundsrepublikken Tyskland, skal retten bruge de samme
tvangsmidler, som skulle have været anvendt
ved tilsvarende tyske domme, nemlig tvangsbøde og hæfte. I det omvendte tilfælde skal retten i UK og Irland idømme straf for »contempt
of court« ligesom ved manglende opfyldelse af
dens egne domme.

213. bb)
Helt anderledes er systemet for fuldbyrdelse af domme, der lyder på foretagelse af en
individuel handling, i andre stater i Fællesskabet
som f.eks. Belgien, Frankrig og Luxembourg.
Sagsøgte dømmes til at udføre handlingen samt
til at betale et pengebeløb til sagsøgeren i
tilfælde af, at han ikke udfører handlingen. I
Frankrig truer man i begyndelsen kun med
tvangsbøde (»astreinte«). Domsfældelsen skal i
tilfælde af overtrædelse ske separat og andrager
næsten aldrig det fordrede beløb. I Belgien
fastsætter man størrelsen af tvangsbøden allerede i den afgørelse, hvormed der dømmes til en
individuel handling (56). Til imødegåelse af de
vanskeligheder, der kunne opstå på mellemstatligt plan i forbindelse med fuldbyrdelse af
domme vedrørende individuelle handlinger, er
det fastsat i artikel 43, at den oprindelige ret
selv skal fastsætte beløbets størrelse, når den
pågældende sanktion er en »astreinte«. I udlandet
kan der derefter kun finde tvangsfuldbyrdelse
sted med hensyn til »astreinte«. Franske, belgiske, nederlandske og luxembourgske domme
er uden videre eksigible i Tyskland, UK og Italien, dersom den oprindelige ret har fulgt denne
fremgangsmåde.

EuRFK lader det dog være et spørgsmål, om
tvangsbøder for ikke-opfyldelse af en dom kan
søges fuldbyrdet på denne måde, når de tilfalder
staten og ikke domhaveren. Da det ikke drejer
sig om et problem, der først er kommet på tale
efter de nye medlemsstaters tiltræden, tog
ekspertgruppen afstand fra at tage stilling.

2. F o r m e l l e
tilpasninger
vedr ø r e n d e k o m p e t e n t e r e t t e r og
tilladte retsmidler

214. De formelle tilpasninger for så vidt angår artikel
32—45 vedrørte, bortset fra indsættelse af et for
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Irlands og UK's lovgivning til ordinære retsmidler svarende begreb se nr. 195, samt fra artikel
44 om fri proces se nr. 223, udelukkende de
kompetente retter og de forskellige muligheder
for at påanke eller genoptage disses afgørelser.
Angående tilpasninger med hensyn til underholdspligten se nr. 108.

kan foretage en formel kontrol; herved skulle
der kunne ske glidende gennemførelse af fuldbyrdelsen. Det var derfor ikke tilstrækkeligt at
fastslå over for de nye medlemsstater, at en
afgørelse truffet af den ret, der har påkendt en
appelsag fra en af de to parter, kun kunne
anfægtes ved ét yderligere retsmiddel. Det andet
retsmiddel skulle snarere begrænses til formel
kontrol.

215. a)
Hvad angår begæring om fuldbyrdelsespåtegning se nr. 208 af domme, der ikke er
domme om underholdspligt, er der henholdsvis
i Irland, England og Wales, Skotland og Nordirland kun udpeget én kompetent ret. Dette skyldes det der gældende særlige retsplejesystem se
nr. 11, 208, 209.

Med henblik på anvendelse af EuRFK må UK
tilpasse sit appelsystem. For Irlands vedkommende, hvor man kun kender to instanser (»superior court system«) kommer kun Supreme
Court i betragtning. I UK's gennemførelseslovgivning skal det afgøres, om afgørelsen skal
anfægtes samlet ved appel eller genoptagelse for
»House of Lords« eller på grundlag af opdelingen i retsplejeområderne se Nr. 11 for »Court of
Appeal« i England og Wales, for retten med
samme betegnelse i Nordirland eller for »Inner
House of the Court of Session« i Skotland.
Anfægtelsesgrundenes begrænsning til kun at
omfatte legalitetsspørgsmål ( i modsætning til
forkert vurdering af faktiske forhold) der er
typisk for »Rechtsbeschwerde« efter tysk ret og
for kassationsappel efter retssystemerne i de
øvrige oprindelige medlemsstater i Fællesskabet,
kan for UK's vedkommende bedst gengives med
udtrykket »appeal on a point of law«. Afgrænsningen af faktum og jus er ikke helt den samme
for så vidt angår kassationsappel og »Rechtsbeschwerde«, og skal også for Irlands og UK's
vedkommende fastlægges i disse landes egen
lovgivning og retspraksis.

216. Dersom den part, mod hvem fuldbyrdelsen
begæres, vil påanke fuldbyrdelsestilladelsen,
skal han anfægte afgørelsen (»application to set
registration aside«) — ikke som i Tyskland,
Frankrig eller Italien for en højere retsinstans,
men som i Belgien eller Nederlandene ved appel
eller genoptagelse ved den ret, der har registreret dommen. Sagen behandles som et almindeligt borgerligretligt søgsmål.

Tilsvarende gælder også det retsmiddel, som andrageren kan gøre brug af i tilfælde af, at hans
begæring er blevet afslået, selv om der dog for
Fællesskabets syv kontinentale staters vedkommende i denne situation er tillagt en højere instans kompetence.

217. Der opstod vanskeligheder i forbindelse med tilpasning af artikel 37, stk. 2, og artikel 41 på
grundlag af den for artikel 32 og 40 foreslåede
løsning.

Afgørelser, der er truffet af retter, der er kompetente efter artikel 37 og 40 kan i Fællesskabets
oprindelige medlemsstater ved disses højeste ret
kun påankes ved retsmidler, der alene vedrører
prøvelse af retsspørgsmål. Man kunne derfor
nøjes med kun at foreskrive dette også for de i
EuRFK fastsatte retsmidler og ganske enkelt
helt se bort fra Cour d'Appel i Belgien. Det tilsigtes med ordningen at begrænse antallet af
retsmidler til kun at omfatte ét, der har mulighed for prøvelse af sagens realitet, og ét der kun

Det er en gammel tradition i Danmark, at en
afgørelse kun kan indbringes for den højeste
danske domstol i tredje instans med justitsministerens tilladelse. Ekspertgruppen var i begyndelsen skeptisk med hensyn til, om den skulle godkende dette i forbindelse med EuRFK. Det viste
sig imidlertid, at konventionen ikke i alle
tilfælde giver sikkerhed for, at der kan blive tale
om en tredje instans. Staterne kan snarere frit
opstille særlige kompetencebegrænsninger vedrørende den i artikel 41 nævnte appel- eller genoptagelsessag med henblik på aflastning af deres højeste retter. Den danske-løsning er blot en
særlig udformning af denne tanke. I tilfældet
med Danmark kunne man afstå fra at forlange,
at den kontrol, der er pålagt den øverste domstol, skal begrænses til formelle spørgsmål.
Justitsministeriet kan i sin praksis med hensyn
til meddelelse af tilladelser tage hensyn til behovet for behandling af formelle spørgsmål i forbindelse med sagen. Danmark har givet tilsagn
om altid at ville meddele tilladelsen, når anden
instans ikke har gjort brug af sin skønsmæssige
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beføjelse til at indbringe sagen for De europæiske Fællesskabers Domstol, eller når fuldbyrdelsen af en udenlandsk afgørelse er afslået af retlige grunde.

218. b)
I Irland gælder den foreslåede ordning
også for afgørelser vedrørende underholdspligt.
Domme vedrørende underholdspligt er dog for
UK's vedkommende blevet underkastet en
særlig ordning se nr. 210. I England og Wales
samt i Nordirland er »Magistrates' Courts«, i
Skotland »Sheriff Courts« kompetente for så
vidt angår registrering. Disse retter behandler
også i øvrigt sager vedrørende underholdspligt,
herunder fuldbyrdelse af udenlandske domme
vedrørende underholdspligt. Den udenlandske
part, der rejser krav om underholdspligt, kan
imidlertid ikke henvende sig direkte til en af
disse retter, men kun til Secretary of State (57),
der sørger for, at dommen viderebringes til den
kompetente ret. Denne ordning blev fastsat i
den udenlandske underholdsberettigedes interesse, idet »Magistrates' Courts« hhv. »Sheriff
Courts« er sammensat af lægdommere og ikke
har noget administrativt fundament.
Med hensyn til kompetence for så vidt angår de
retsmidler, der efter EuRFK står til rådighed for
begge parter i sagen, ændres det i forvejen
gældende system ikke: Det er den ret, der har
registreret dommen eller har afvist at registrere
denne, der skal træffe afgørelsen. Under registreringsproceduren er det ikke muligt at ændre
dommen om underholdspligt, ej heller hvis der
påberåbes ændrede omstændigheder se nr. 104
ff.
De særlige forhold i UK med hensyn til afgørelser vedrørende underholdspligt giver den part,
der rejser krav om underholdspligt, en række
fordele. Når han har tilsendt »Secretary of State« afgørelsen, behøver han praktisk taget overhovedet ikke længere bekymre sig om sagens
videre forløb eller om fuldbyrdelsen. Sagens,
videre behandling er desuden gratis. Secretary of
State tilsender den kompetente ret dommen.
Denne rets justitssekretær (»clerk«) fungerer,
hvis fordringshaveren ikke ønsker andet, som
procesfuldmægtig i henhold til artikel 33, stk. 2,
andet punktum. Denne justitssekretær er i England og Wales samt Nordirland tillige ansvarlig
for gennemførelsen af de nødvendige fuldbyrdelsesforanstaltninger samt for, at fordringshaveren modtager de ved tvangsfuldbyrdelsen indkomne beløb. Kun i Skotland er fordringshaveren nødsaget til at henvende sig til en advokat
(»solicitor«) for at kunne gennemføre fuldbyr-
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delsesforanstaltninger efter registrering af afgørelsen. »Law Society of Scotland« påtager sig at
formidle advokater, der eventuelt honoreres
efter principperne om fri proces. Hvis den underholdspligtige flytter til et andet retsområde i
UK se nr. 11, registreres en afgørelse om underholdspligt i modsætning til domme i øvrigt
automatisk hos den ret, til hvem kompetencen
overdrages. Forlig vedrørende underholdspligt
se nr. 226.

3. Ø v r i g e

tilpasningsproblemer

219. a)
UK har spurgt, om det efter artikel 34 er
udelukket at underrette den part, mod hvem
fuldbyrdelsen begæres, om, at der er indgivet
begæring om registrering af en udenlandsk afgørelse. Det er blandt andet hensigten med artikel
34 at sikre den overraskelsesvirkning, der er
nødvendig, dersom et fuldbyrdelsesforsøg skal
være effektivt. Selv om denne norm ikke kategorisk forbyder, at den part, mod hvem fuldbyrdelsen begæres, gøres bekendt med begæringen
om meddelelse af fuldbyrdelsespåtegningen, skal
dette dog forblive begrænset til sjældne undtagelsestilfælde Den kan forekomme registreringsbegæringer, der først fremsættes lang tid efter
dommens afsigelse. Indsigelser fra den part,
mod hvem fuldbyrdelsen begæres, med eller
uden begrundelse i forudgående underretning,
må retten i det hele taget ikke tage hensyn til.

220. b)
Det i artikel 36 omhandlede retsmiddel
kan bl.a. bygge på, at afgørelsen ikke falder ind
under konventionens anvendelsesområde, at
afgørelsen endnu ikke er eksigibel, eller at
domskravet i forvejen er opfyldt. Der kan dog
kun i det i artikel 27 og 28 tilladte omfang ske
efterprøvelse af indholdet af den afgørelse, der
skal fuldbyrdes, eller af den sag, på grundlag af
hvilken afgørelsen er kommet i stand. Vedrørende tilpasning af domme om underholdspligt se
nr. 108.

221. c)
Ekspertgruppen forhandlede længe om
artikel 39. Den deri indeholdte bestemmelse har
som model det franske og de hermed beslægtede
retssystemer, der kender til institutionen »huissier«. Efter disse systemer kan fuldbyrdelsesforanstaltninger, for så vidt det drejer sig om
løsøre eller krav fra skyldners side, træffes uden
rtiedvirken af en ret, idet »huissier« får pålagt
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gennemførelsen deraf. Fordringshaveren træffer
sit valg blandt de mulige arter af fuldbyrdelsesforanstaltninger. Fuldbyrdelsesorganet for så
vidt har ingen skønsmæssig margin. I UK (specielt England og Wales samt i Skotland) og
Irland er forholdene anderledes. I UK er den ret,
som har afsagt eller registreret dommen kompetent med hensyn til fuldbyrdelsesforanstaltninger. I Irland er det den ret, der har afsagt eller
fuldbyrdet dommen. Retten kan foretage et
skøn inden for en vis margin, når der foretages
valg af de fuldbyrdelsesforanstaltninger, der må
finde anvendelse. Fuldbyrdelsesforanstaltninger,
der kun vedrører sikring af det eksigible krav,
kendes principielt endnu ikke.
Dette forhold skal ændres ved disse staters gennemførelseslovgivning og disse må endvidere
træffe sikringsforanstaltninger, for så vidt det
ikke sker uden videre i forbindelse med konventionens ikrafttræden for disse stater se nr. 256.
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223. e)
Artikel 44 indeholder i sin hidtidige
udformning ingen bestemmelser vedrørende
situationen i det tilfælde, at en af parterne kun
delvis har fået fri proces ved retterne i domsstaten. Selv om der ikke er tale om et tilpasningsproblem, der er opstået specielt på grund af de
nye
medlemsstaters
tiltræden,
besluttede
ekspertgruppen sig alligevel for et tilpasningsforslag. Det fremgik af dens drøftelser, at der
kunne opstå ubehagelige forviklinger, dersom
den hidtidige tekst skulle gælde uændret. Ikke
mindst fik arbejdsgruppen inspiration til sit
forslag i den artikel 15, der i mellemtiden var
udarbejdet inden for rammerne af Haager-konventionen af 2. oktober 1973 angående anerken^
delse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager
om underholdspligt. Denne bestemmelse hjemler en vidtfavnende løsning: Selv om der i
udgangsstaten kun er meddelt delvis fri proces,
skal der uden begrænsninger meddeles fri proces i fuldbyrdelsessagen.
Dette er forbundet med følgende fordele:

EuRFK tilsikrer iøvrigt ikke fordringshaveren
bestemte fuldbyrdelsesforanstaltninger. Den
omstændighed, at fuldbyrdelsesfunktionen er
henlagt udelukkende til retterne, er heller ikke
uforenelig med EuRFK. Det bemærkes specielt,
at EuRFK ikke forpligter de kontraherende stater til at opretholde en institution i lighed med
den franske »huissier«. Også inden for konventionens oprindelige anvendelsesområde skal fordringshaveren henvende sig direkte til retten
vedrørende bestemte fuldbyrdelsesforanstaltninger, i Tyskland således f.eks. i forbindelse med
fuldbyrdelse i fast ejendom. Det er imidlertid
sikkert at ordene i den tyske tekst »in das Vermogen des Schuldners« ikke forudsætter tilladeligheden af fuldbyrdelsesforanstaltninger mod
tredjemand. De nævnte ord kunne udgå uden at
ændre bestemmelsens mening. Spørgsmålet om,
under hvilke forudsætninger, tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er mulige mod andre end
den domfældte person, kan kun besvares efter
national ret. I så fald skal kun begrænsningen i
artikel 39 tages i betragtning.
Som fuldbyrdelsesmyndighed behøver retten
heller ikke at være identisk med den ret, der
meddeler exequatur eller har registreret den
udenlandske dom. Følgelig kan Danmark for så
vidt angår fuldbyrdelse efter EuRFK bevare sit
hidtidige system, der generelt overdrager tvangsfuldbyrdelse til en speciel fuldbyrdelsesdommer.

222. d)
Vedrørende problemerne i forbindelse
med det i visse stater gældende system med
»astreintes« se nr. 213.

Artikel 44 n.a. kommer først og fremmest til anvendelse i forbindelse med sager om underholdspligt. Den nye formulering tjener altså til
harmonisering af mellemstatlige ordninger.
Den bevirker desuden en generel forenkling af
begæringerne.
Da de kontraherende stater ikke alle har
samme ordninger for så vidt angår meddelelse
af delvis fri proces, fører denne løsning desuden
til en materielt ensartet anvendelse af lovgivningen.
Den sikrer endelig den overraskende virkning af
tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger i udlandet,
da der kan undgås forsinkelser af sagen i forbindelse med de vanskelige beregninger vedrørende
den del af sagsomkostningerne, der skal bæres
af ansøgeren.
Artikel 44, stk. 1 forpligter dog ikke stater, som
ikke har en ordning om fri proces til at indføre
en sådan.

224. f) Det nye stk. 2 i artikel 44 bygger på de
danske administrative myndigheders kompetence se nr. 67, hvis medvirken sker vederlagsfrit. Meddelelse af fri proces bortfalder derfor.
Den nye bestemmelse skal hindre, at fuldbyrdelsen af danske domme om underholdspligt i
EØF-udlandet bliver ringere stillet end domme
om underholdspligt i andre EØF-stater.
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Afdeling 3

Fælles bestemmelser

225. I forbindelse med artikel 46—49 drejede drøftelserne sig om, hvorvidt der i de nye medlemsstater i henhold til disses retstradition kan forlanges en erklæring på tro og love (»affidavit«)
navnlig om, at de i artikel 27 og 28 omhandlede
grunde til at undlade en anerkendelse af en rets-
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afgørelse ikke er til stede. En erklæring på tro
og love er sikkert tilladt som bevismiddel i forbindelse med appel- eller genoptagelsessager, når
skyldneren retter indsigelse mod registreringen
eller fuldbyrdelsespåtegningen, eller når fordringshaveren gør indsigelse mod, at dette afslås. Alle øvrige bevismidler, der sædvanligvis er
tilladt, skal imidlertid også stå til rådighed i
denne type sager.
For tilføjelsen i artikel 46, nr. 2 var samme
grunde som i nr. 182 og nr. 194 udslaggivende.

KAPITEL 6

OFFICIELT BEKRÆFTEDE DOKUMENTER OG RETSFORLIG
226. I England og Irland findes der intet modstykke
til officielt bekræftede dokumenter, som kan
fuldbyrdes. I Skotland kan dokumenter, hvori
der fastsættes en nøje beskrevet ydelsespligt,
indføres i et offentligt register. En udskrift af
registret berettiger da til tvangsfuldbyrdelse på
samme måde som en domsudskrift. Sådanne
udskrifter falder ind under artikel 50.

I Det forenede Kongerige er det andre domstole,
som har kompetence med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse af »underholdsdomme«
end når det drejer sig om andre domme, jf. pkt.
se 210 og 218. Det påhviler Det forenede Kongeriges nationale ret at afgøre, om udenlandske
retlige forlig vedrørende underholdspligt skal
behandles som underholdsdomme eller som andre retsafgørelser.

KAPITEL 7

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
227. Resultatet af rådslagningerne vedrørende artikel 52 og 53 er allerede gengivet
andetsteds, jf. pkt. se 73 ff og 119.

KAPITEL 8

OVERGANGSBESTEMMELSER
228. Artikel 54 opretholdes for så vidt angår de indbyrdes forbindelser mellem de oprindelige medlemsstater. Med hensyn til deres forhold til de
nye medlemsstater og disses indbyrdes forhold
indeholder artikel 34 i den foreslåede tiltrædel-

seskonvention en særlig overgangsbestemmelse.
Den er helt tilpasset artikel 54 i EuRFK, men
tager hensyn til den omstændighed, at denne for
det første i sin oprindelige skikkelse allerede
siden 1. februar 1973 har været i kraft mellem
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de oprindelige medlemsstater, og for det andet
at den skal ændres på visse punkter. Endelig
måtte der ved overgangsordningen tages hensyn
til protokollen af 3. juni 1971 om fortolkningen
af EuRFK. I enkeltheder gælder følgende (58):

I. KOMPETENCE

229. 1)
EuRFK's kompetenceforskrifter kan i de
nye medlemsstater kun bringes i anvendelse i deres nye affattelse og kun på søgsmål, der anlægges efter tiltrædelseskonventionens ikrafttræden
efter at EuRFK er trådt i kraft for den pågældende stat, artikel 34, stk. 1.

230. 2)
Den nye affattelse gælder også søgsmål,
som i de oprindelige medlemsstater anlægges
efter dette tidspunkt. Kompetencen vedrørende
retssager, som er blevet indledt tidligere, men
efter 1. februar 1973, bestemmes fortsat efter
EuRFK i dens oprindelige sikkeise, artikel 34,
stk. 1. For så vidt angår de indbyrdes forhold
mellem de gamle medlemsstater skal det bemærkes, at den nye affattelse efter artikel 39 i tiltrædelseskonventionen kun kan træde i kraft for
alle seks samtidig.

II. ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE

1. U d l ø b e t

af
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meligt at forlange en ubetinget pligt til anerkendelse og fuldbyrdelse i denne stat.

Eksempel: Tiltrædelseskonventionen træder i
kraft den 1. januar 1981 for Fællesskabets
oprindelige medlemsstater og for Danmark;
den 3. januar 1981 bliver der i Tyskland anlagt
sag mod en beboer i Danmark. Da skal den
dom, som den 1. juli 1981 afsiges i sagen, fuldbyrdes i Danmark uden hensyntagen til overgangsbestemmelser, også selv om f.eks. UK først
skulle blive part i konventionen den 1. december 1981. Er sagen og dommen i eksemplet derimod rettet mod en beboer i UK, finder artikel
34, stk. 1, ikke anvendelse på anerkendelse og
fuldbyrdelse i UK. For så vidt foreligger der et
ægte overgangstilfælde.

Stk. 2 og 3 i artikel 34 vedrører afgørelser fra
overgangstiden, altså afgørelser, som nok er
afsagt efter tiltrædelseskonventionens ikrafttræden i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten, men
på grundlag af sager, som blev anlagt på et tidspunkt, hvor tiltrædelseskonventionen endnu
ikke var i kraft i enten domsstaten eller fuldbyrdelsesstaten. Stk. 2 og 3 i artikel 34 skelner mellem, om tilfældet alene vedrører forholdet mellem de gamle medlemsstater i Fællesskabet indbyrdes, eller om det også berører nye medlemsstater.

2. F æ l l e s s k a b e t s o p r i n d e l i g e
medlemsstaters
forhold
indbyrdes

overgangstiden

231. Anerkendelsen og fuldbyrdelsen af domme retter sig i enhver henseende efter den ændrede
konvention; når overgangstiden allerede er
udløbet på det tidspunkt, hvor sagen bliver anlagt. Dette er tilfælde, når tiltrædelseskonventionen på dette tidspunkt både er trådt i kraft for
den stat, hvor den ret, som træffer afgørelsen, er
beliggende, og i den stat, hvor dommen senere
skal anerkendes og fuldbyrdes, artikel 34, stk.
1. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at tiltrædelseskonventionen kun gælder i den førstnævnte stat.
For i forhold til beboerne i den stat, hvor dommen senere skal anerkendes og fuldbyrdes, kan
der, når tiltrædelseskonventionen ikke også allerede gælder i denne stat, i henhold til artikel 4 i
EuRFK stadig gøres eksorbitante kompetencer
gældende. Dette medfører, at det vil være uri-

I forholdet mellem Fællesskabets oprindelige
medlemsstater indbyrdes lader artikel 34, stk. 2,
uden nogen indskrænkning anerkendelsen og
fuldbyrdelsen af afgørelser falde ind under den
ændrede konvention, når de er afsagt efter
dennes nødvendigvis samtidige se nr. 230 i.f.
ikrafttræden for disse stater, også selv om dette
er sket på grundlag af sager, som var anlagt
forinden. Indirekte er der herved givet udtryk
for, at i forholdet mellem disse stater indbyrdes
skal art. 54 i EuRFK anvendes på anerkendelse
og fuldbyrdelse af domme, når de er afsagt
inden tiltrædelseskonventionens ikrafttræden.
Den vigtigste virkning af artikel 34, stk. 2,
består i, at der i forholdet mellem Fællesskabets oprindelige medlemsstater indbyrdes i
anerkendelsessager ikke sker nogen prøvelse af,
om den ret, som afsagde den afgørelse, som skal
anerkendes har været kompetent efter tiltrædel-
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seskonventionen. Er søgsmålet anlagt efter den
1. februar 1973, skal kompetencen for den ret,
som har truffet den afgørelse, som skal anerkendes, ikke yderligere efterprøves. Dette er
bemærkelsesværdigt, idet denne ret i forhold
til beboerne i de nye medlemsstater endnu kan
have været kompetent på grundlag af eksorbitante kompetencebestemmelser.

Dette skal belyses ved et eksempel: I 1978
anlægger en franskmand under henvisning til
art. 14 i Code civil sag for franske retter mod en
person med bopæl i Irland. Efter art. 4 i EuRFK
er dette muligt. 1 1982 afsiges en dom, som giver
sagsøger medhold. Idet det forudsættes, at
tiltrædelseskonventionen er trådt i kraft i forholdet mellem Fællesskabets gamle medlemsstater og Irland i 1981, skal dommen anerkendes
og fuldbyrdes i Tyskland, men ikke i Irland.

3. N y e m e d l e m s s t a t e r s d e l t a g e l s e

233. For anerkendelse og fuldbyrdelse i forholdet
mellem de gamle og de nye medlemsstater, henholdsvis mellem de nye medlemsstater indbyrdes, gælder der nemlig efter art. 34, stk. 3, noget
andet end for forholdet mellem de gamle medlemsstater indbyrdes. Disse bestemmelser vedrører altså det tilfælde, at en dom fra en af de
gamle konventionsstater eller fra en af de andre
nye konventionsstater skal anerkendes og fuldbyrdes i en ny konventionsstat. Bortset fra de i
nr. 231 nævnte tilfælde er dette efter overgangstidens udløb muligt, når tre betingelser er opfyldt.

234. a) Afgørelsen skal være faldet, efter at tiltrædelseskonventionen er trådt i kraft for begge
stater.

235. b) Desuden skal sagen være anlagt på et tidspunkt, der som det hedder i lovens tekst, ligger »før tiltrædelseskonventionens ikrafttrædelsesdato i forholdet mellem domsstaten og
den stat, begæringen er rettet til«. Hermed
menes, at tiltrædelseskonventionen på det
tidspunkt, hvor sagen bliver anlagt, kan
være i kraft i enten den stat, hvor den ret
ligger, som har afsagt den afgørelse, som
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skal anerkendes, eller i den stat, hvor den
senere anerkendelse og fuldbyrdelse skal ske,
men ikke allerede i begge stater.

236. c) Endelig skal den ret, som har afsagt den
afgørelse, som skal anerkendes, opfylde visse
kompetencekriterier, som skal efterprøves af
retten i den stat, hvor afgørelsen skal anerkendes og fuldbyrdes. Disse kriterier svarer
ganske til, hvad der var fastsat i art. 54 for
de overgangstilfælde, som verserede mellem
de seks oprindelige medlemsstater ved
EuRFK's ikrafttræden. En kompetence for
den domsafsigende ret, som også skal
respekteres under anerkendelsessagen, skal
antages at foreligge på to alternative betingelser:
aa) Dommen skal anerkendes, når retten i
domsstaten ville have været kompetent,
såfremt tiltrædelseskonventionen allerede
havde været gældende i forholdet mellem de to stater indbyrdes på tidspunktet for sagens anlæggelse.
bb) Dommen skal også anerkendes, når rettens kompetence på tidspunktet for
saeens anlæe^else var dækket af en anden folkeretlig aftale, som var gældende
i forholdet mellem de to stater indbyrdes.

Ser man igen på eksemplet i nr. 232, viser
der sig følgende: Den franske dom er nok
afsagt
efter
tiltrædelseskonventionens
ikrafttræden for Irland og Frankrig. Sagen
var også anlagt på et tidspunkt, hvor tiltrædelseskonventionen endnu ikke var gældende i Frankrig (og Irland). Havde den på
dette tidspunkt allerede været gældende for
forholdet mellem Frankrig og Irland, havde
de franske retter ikke længere kunnet støtte
deres kompetence på art. 14 i Code civil og
altså — som det blev underforstået — godkende den. Endelig er der i forholdet mellem
Frankrie og Irland heller ikke nogen bilateral aftale, som direkte eller indirekte berører
retternes kompetence. Dommen skal altså
ikke anerkendes i Irland.

Havde der været tale om et forhold mellem
Frankrig og UK, skulle der ganske vist være
taget hensyn til den gældende anerkendelsesos fuldbyrdelsesaftale mellem disse to stater
af 18. ianuar 1934. Men den sanktionerer
netop ikke den kompetence, som følger af
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anerkendelses- (også kaldet: indirekte) kompetence. Ganske vist skulle den tyske ret
have været en »Landgericht«, da underretternes domme i henhold til denne aftale ikke
behøver at anerkendes, art. I (2). Såfremt
værnetingsaftalen var indgået skriftligt,
skulle også en underretsdom anerkendes
ifølge art. 34, stk. 3, i tiltrædelseskonventionen, for underretten havde da godkendt sin
kompetence i et tilfælde, hvor den også
skulle have været godkendt, såfremt tiltrædelseskonventionen havde været gældende i
forholdet mellem Tyskland og UK.

art. 14 i Code civil. Heller ikke i UK ville
der derfor være pligt til at anerkende
dommen.
Havde der været tale om et forhold mellem
Tyskland og UK, og havde den i UK boende
sagsøgte inden sagens begyndelse ved en
mundtlig aftale indgået en aftale om kompetence for de tyske retter, skulle dommen i
henhold til EuRFK anerkendes og fuldbyrdes i UK. For i henhold til art. IV (1) (a) i
den tysk-britiske aftale af 14. juli 1960 er en
mundtlig aftale tilstrækkelig til at begrunde

KAPITEL 9

FORHOLDET TIL ANDRE KONVENTIONER

I. ARTIKEL 55 OG 56

237. Arbejdsgruppen har i artikel 55 indarbejdet de
tosidede aftaler mellem Det forenede Kongerige
og andre medlemsstater i Fællesskabet. Irland
og Danmark har ikke indgået sådanne aftaler.

II. ARTIKEL 57 («•)

1. GRUNDSTRUKTUREN
ORDNING

1 DEN FORESLÅEDE

238. Der opstod store vanskeligheder i forbindelse
med at give de nye medlemsstater oplysninger
om den nøjagtige rækkevidde af artikel 57. De
skyldtes hovedsagelig, at denne bestemmelse blot
lader særaftaler »uberørte«, men intet siges om,
hvorledes disses bestemmelser kan passes sammen med bestemmelserne i EuRFK, når de kun
angår delområder af de ordninger, der er truffet
deri. Dette er imidlertid for det meste tilfældet.
Man kan inddele særaftalerne i tre grupper.
Flere af disse indeholder kun forskrifter om
direkte kompetence, således Warszawa-aftalen
af 12. oktober 1929 vedrørende ensartede regler

for international lufttransport — med tillægsprotokoller — samt den for søretssager meget
vigtige Bruxelles-konvention om ensartede regler for arrest i søgående skibe (artikel 7), jf. pkt.
121. De fleste aftaler indeholder blot bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser; kun indirekte indeholder de også
udtalelser om retternes kompetence, for så vidt
de vedrører disse i forbindelse med deres funktion som forudsætning for anerkendelsen. Dette
gælder f.eks. opbygningen af Haag-konventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende underholdspligt over for børn. Endelig findes der også
aftaler, der indeholder bestemmelser såvel om
den direkte kompetence som om anerkendelse
og fyldbyrdelse, som f.eks. Bern-jernbanekonventionen og Mannheim-Rhinskibsfartsakten.
Det har ingen interesse for de her behandlede
spørgsmål, om konventionen yderligere indeholder bestemmelser om hvilken ret, der skal anvendes eller materielretlige forskrifter.

239. a)
Uden yderligere oplysninger står det klart,
at kompetenceforskrifterne i EuRFK kan bringes
i anvendelse, når der ikke i en særaftale indeholdes nogen regler vedrørende den direkte kompetence. Ligeså klart er det, at kompetencereglerne
i en særaftale har forrang, når alle de implicerede stater også er parter i denne aftale. For de
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forskellige situationer mellem disse to yderpunkter er den løsning Som følger af artikel 57
langt mindre indlysende. Dette gælder således
for en række spørgsmål, som opstår, når kun
domsstaten og anerkendelsesstaten er tilsluttet
særaftalen.
Problemernes
omfang
bliver
overvældende, når kun den ene af disse besidder
denne egenskab. Når begge de implicerede stater er tilsluttet en særaftale, som kun indeholder
bestemmelser om den direkte kompetence,
gælder da forskrifterne i EuRFK om stillingtagen på embeds vegne (artikel 20), om litispendens (artikel 21) og om fuldbyrdelse? Kan forskrifterne i EuRFK vedrørende anerkendelsesog fuldbyrdelsesproceduren bringes i anvendelse, når en særaftale om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser ikke indeholder regler
for denne procedure? Kan en person, der er
bosiddende i en kontraherende stat, som ikke er
tilsluttet særaftalen, sagsøges ved retterne i en
anden kontraherende stat på grundlag af kompetenceforskrifter i særaftaler, eller kan bopælsstaten, som ikke er tilsluttet særaftalen, påberåbe sig, at EuRFK's kompetenceforskrifter skal
overholdes? Skal en dom afsagt ved et værneting, som kun er dækket af en særaftale, også
anerkendes og fuldbyrdes i en kontraherende
stat, som ikke er tilsluttet denne særaftale?
Hvorledes skal man forholde sig, når der i
særaftalen ikke rejses krav om enekompetence?

240. b)
Der rådede stor usikkerhed og uenighed i
gruppen om, hvorledes disse spørgsmål skal
afgøres ved fortolkningen af den oprindelige
artikel 57. Det viste sig, at være umuligt at
udarbejde præcise løsninger for alle spørgsmål.
Det lader sig ikke gøre at forudse udformningen
af fremtidige overenskomster. For at klargøre,
hvilke forpligtelser, de nye medlemsstater skal
overtage, var det nødvendigt i tiltrædelseskonventionen at indføje en autentisk fortolkning,
som behandler enkelte problemer af særlig
stor vigtighed. Ved samme lejlighed er der på et
enkelt punkt skabt redaktionel klarhed i den
hidtidige artikel 57 i EuRFK (og det nye stk. 1 i
denne artikel) (anerkendelse eller fuldbyrdelse).
Som følge af tekstændringens redaktionelle
natur refererer bestemmelsen om autentisk fortolkning af den nuværende artikel 57, stk. 1 sig
også til den tidligere affattelse.

Den fundne løsning hviler på følgende
grundsætninger: EuRFK er et udtryk for den
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fælles ordning, der gælder i alle medlemsstaterne; bestemmelserne i særaftaler er specielle
ordninger, som hver stat kan give forrang frem
for EuRFK ved sin tiltræden af denne. Såfremt
visse bestemmelser mangler i særaftalerne, er
EuRFK igen afgørende. Dette gælder ligeledes,
når særaftalen indeholder kompetenceregler,
hvis anvendelse egentlig ikke i tilbørligt omfang
passer ind i den indre sammenhæng mellem
EuRFK's forskellige dele, navnlig sammenhængen mellem kompetencebestemmelserne og
anerkendelsespligten. Hensynet til retsstillingens
enkelhed og overskuelighed gik af med sejren.

Den vigtigste følge heraf er, at de i særaftaler indeholdte kompetencebestemmelser — selv om
kun en enkelt medlemsstat er jålsluttet en sådan
særaftale — principielt er at anse som kompetenceregler i selve konventionen. Også medlemsstater, som ikke er tilsluttet særaftalen, skal derfor anerkende og fuldbyrde afgørelser truffet af
retter, som kun er kompetente i henhold til
særaftalen. Yderligere kan en person, som
begærer anerkendelse eller fuldbyrdelse af en
retsafgørelse, også i forholdet mellem to stater,
som er parter i en særaftale, påberåbe sig de
processuelle bestemmelser i EuRFK om anerkendelse og fuldbyrdelse.

Imidlertid ønskede ekspertgruppen ikke at foregribe nogen afgørelse med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det nævnte princip virkelig kan
gennemføres i alle forgreninger. Således måtte
man f.eks. lade det spørgsmål stå åbent, om —
for at nævne et særlig prekært tilfælde — en i
henhold til en særaftale gældende udelukkende
direkte enekompetence skal respekteres overalt.
Det samme gælder spørgsmålet, om den på
grundlag af en særaftale fastlagte litispendens
falder ind under artikel 21 i EuRFK. Ekspertgruppen foretrak derfor udtrykkeligt at sikre
anvendeligheden af artikel 20 og overlade løsningen af de uafklarede spørgsmål til retspleje
og jurisprudens. Med hensyn til betydningen af
den autentiske fortolkning af artikel 57 for
kompetencen i søretssager, jf. pkt. 121.

2. EKSEMPLER

241. En i Nederlandene bosiddende flodskipper er
blevet sagsøgt i anledning af en skade opstået
ved et uheld på Rhinens øvre løb. Det lader sig
imidlertid ikke længere fastlå, om skaden
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er indtrådt på tysk eller fransk område, eller
hvorfra den skadevoldende begivenhed stammer.

242. I henhold til artikel 5, nr. 3 eller andre bestemmelser i EuRFK kan hverken tyske eller franske
retter anses at have kompetence i dette tilfælde.
I henhold til artikel 34, stk. 2, litra c), og artikel
35 i den reviderede Rhinskibsfartsakt af 17.
oktober 1868 — i den affattelse, den har fået i
protokollen af 25. oktober 1972 (60) — er dog i
sådanne tilfælde den ret kompetent, som alene
eller først fik sagen forelagt. Denne ret skal
imidlertid tage hensyn til artikel 20 i EuRFK,
skønt denne ikke har noget modstykke i Rhinskibsfartsakten. Den skal f.eks, i tilfælde af forsømmelighed fra indstævntes side på embeds
vegne undersøge se pkt. 22, om alle muligheder
er blevet forsøgt med henblik på nødjagtigt at
fastlå, hvor uheldet indtraf. Kun når dette ikke
lader sig fastlå, er retten kompetent efter nævnte
bestemmelse i den reviderede Rhinskibsfartsakt.
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konventionen af 1952 fastlagte kompetencebestemmelser vedrørende arrestsager, jf. pkt. 121.

245. Dersom skibsføreren i ovennævnte eksempel
fra rhinskibsfarten havde bopæl i Luxembourg,
som ikke har tiltrådt Rhinskibsfartsakten,
gælder følgende: Den i Frankrig eller Tyskland
skete udøvelse af kompetence på grundlag af
Rhinskibsfartsakten kan Luxembourg i hvert
fald ikke længere betragte som en krænkelse af
EuRFK. Den tyske eller franske rhinskibsfartsdomstols afgørelse skal i Luxembourg anerkendes og fuldbyrdes i henhold til EuRFK's
forudsætninger og procedure. Hvis der omvendt
regulært bliver anlagt sag i Luxembourg, hvor
skibsføreren har bopæl, skal Tyskland og
Frankrig i henhold til EuRFK acceptere dette,
også når de er tilsluttet Rhinskibsfartsakten,
som ikke anerkender en bopælskompetence.

3. FORPTJGTET.SE 7 H E N H O L D TTL MELLEMST ATT,TG AFTALE TIL IKKE AT ANERKENDE
DOMME

243. Dersom sagen først blev indbragt for en fransk
ret, skal den af denne afsagte dom anerkendes i
Tyskland. Rhinskibsfartsakten forbyder —
endnu strengere end EuRFK — enhver kontrol
med afgørelsen i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten. Fordringshaveren, som har fået medhold ved domstolen, ifølge den nu givne autentiske fortolkning af artikel 57 i EuRFK har valgret mellen fuldbyrdelse efter Rhinskibsfartsakten og efter EuRFK. Den dommer der behandler
sagen efter reglerne i EuRFK kan dog ikke af en
i artikel 27 eller 28 i EuRFK omhandlet grund
naégte anerkendelse. I modsætning til fuldbyrdelsesproceduren fastsættes anerkendelses- og
fuldbyrdelsesforudsætningerne udelukkende efter
særaftalerne, altså eksempelvis efter den reviderede Rhinskibsfartsakt.

244. Hvis derimod en dom er afsagt ved bestemmelsesstedets værneting i henhold til artikel 28, stk.
1, i Warszavakonventionen af 12. oktober 1929
vedrørende ensartede regler for international
lufttransport, skal EuRFK i fuld udstrækning
anvendes på anerkendelse og fuldbyrdelse.
Nævnte særaftale indeholder nemlig ingen som
helst bestemmelser desangående. Det samme
gælder i søretssager, hvis den domsafsigende
rets kompetence er baseret på de i Bruxelles-

246. Spørgsmålet om, hvorvidt artikel 57 også vedrører mellemstatlige aftaler, i hvilke en medlemsstat i Fællesskabet forpligter sig til ikke at anerkende retsafgørelser fra en anden medlemsstat,
forblev uløst. Man kunne også gøre gældende,
at den tilladte ramme for sådanne mellemstatlige aftaler udelukkende skulle udledes af artikel
59.

Statsretlige forpligtelser af den angivne art kan
være en følge af, at en særaftale indeholder bestemmelse om, at en af aftaleparternes retter har
udelukkende kompetence. En sådan forpligtelse
kan imidlertid også indirekte følge af, at henvisning til et værneting i henhold til særaftalen har
sammenhæng med anvendelsen af et bestemt
hæftelsessystem. Således indeholder f.eks. Pariserkonvention af 1960 om ansvaret på det
nukleare område udover bl.a. kompetenceregler
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser endvidere bestemmelser med følgende indhold:
1) Kun atomkraftværkets driftsleder hæfter;
2) hans ansvar er objektivt;
3) hans ansvar er begrænset;
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4) han er forpligtet til at tegne en forsikring;
5) en overenskomststat har ret til at yde supplerende skadeserstatning af offentlige midler.
Anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser truffet
i en stat, som ikke er part i en sådan særaftale,
og baseret på retsregler, der afviger fra de skitserede, kunne forårsage betydelig forstyrrelse i
særaftalens regelsystem.
EuRFK må i hvert enkelt tilfælde fortolkes således, at ingen mellemstatlige aftaler i ansvarsbegrænsningskonventioner må krænkes. Spørgsmålet om dette resultat skal nås ved anvendelse
af ordre public-regelen i artikel 27, nr. 1, i analogi med det nye nr. 5 i artikel 27 eller ved en
udvidende fortolkning af artikel 57, står åbent.

Med hensyn til den søretlige ansvarsbegrænsningsaftale, jf. pkt. 124 ff.

4. FORRANG
SKABSRET

FOR

SEKUNDÆR

FÆLLES-

247. Der blev udtrykt forskellige meninger inden for
ekspertgruppen med hensyn til spørgsmålet om,
hvorvidt sekundær fællesskabsret eller national
lovgivning, som udstedes med henblik på gennemførelse af sekundær fællesskabsret, har forrang for statsretslige overenskomster mellem
medlemsstaterne, særlig når der er tale om en af
de i Romtraktatens artikel 220 omhandlede
overenskomster. Der var dog enighed om, at
national lovgivning og fællesskabsret af nævnte
type skulle tilkendes forrang frem for EuRFK.
Denne beslutning er stadfæstet i artikel 57.
Denne bestemmelse støtter sig på artikel 25 i
udkastet til en overenskomst om den anvendelige ret i skyldforhold i og uden for kontrakt.

5. KONSULTATIONER
FORUD FOR MEDLEMSSTATERNES
FREMTIDIGE
TILTRÆDELSE
AF ANDRE AFTALER

248. Ved de nye medlemsstaters tiltrædelse af EuRFK
tiltræder disse også den fælleserklæring som de
kontraherende parter har afgivet ved konventionens undertegnelse. Heri erklærer staterne sig
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rede til at lade deres repræsentanter træde sammen med regelmæssige mellemrum. Ekspertgruppen var enig om, at der ved sådanne lejligheder også skulle finde konsultationer sted om
en medlemsstats eventuelle hensigter om at
tiltræde en overenskomst, som efter artikel 57
ville gå forud for EuRFK.

III. ARTIKEL 59

249. Denne regel angår alene retsafgørelser rettet
imod personer, som har bopæl eller normalt
opholder sig uden for Fællesskabet. Sådanne
personer kan sagsøges på grundlag af kompetencebestemmelser, som ikke ville kunne bringes
i anvendelse over for personer med bopæl i
Fællesskabet, og som endog i artikel 3, stk. 2,
betegnes som indbyrdes konkurrerende. En
eventuel afsagt dom skal alligevel anerkendes og
fuldbyrdes i henhold til forskrifterne i EuRFK.
Som anført i Jénard-rapporten skal de kontraherende stater fortsat have mulighed for med
tredjestater at indgå aftaler, som udelukker anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, som
træffes på grundlag af konkurrerende kompetencebestemmelser — også når EuRFK undtagelsesvis tillader noget sådant. Den foreslåede
tilpasning af artikel 59 tilsigter yderligere at
indskrænke denne mulighed.

250. Dens funktionsmåde vil nu blive belyst på
grundlag af et eksempel: Hvis en kreditor har
en fordring, som skal opfyldes i Frankrig mod
en dér bosiddende skyldner, har de danske
domstole under ingen omstændigheder kompetence til at træffe afgørelse vedrørende dette
krav, heller ikke hvis skyldneren har formue i
Danmark, eller hvis der findes en »tinglig« sikkerhed for fordringen i en dansk ejendom. Dersom debitor er bosat i Norge, kan danske domstole, såfremt national dansk ret tillader det,
udmærket kræve kompetence, eventuelt på
grundlag af formue, som debitor ejer i Danmark. Almindeligvis skal den afsagte dom også
fuldbyrdes i Det forenede Kongerige. Dette land
kan imidlertid ved mellemstatlig aftale forpligte
sig over for Norge til at afslå at anerkende og
fuldbyrde en sådan dom. En sådan mellemstatlig ordning må imidlertid ikke omfatte det
tilfælde, hvor de danske domstoles kompetence
er baseret på den »tinglige« sikkerhed, som kreditor har i den danske ejendom. Dommen skal
under disse forudsætninger også fuldbyrdes i
Det forenede Kongerige.
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KAPITEL 10

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Det næstsidste afsnit i den foreslåede tilføjelse
til artikel 60 står i forbindelse med, at retsafgørelser i de nævnte områder, som ikke hører til
Det forenede Kongerige, i sidste instans kan
anfægtes for »Judicial Committee of the Privy
Council«. Det ville være uden mening at underlægge Privy Council's afgørelser EuRFK's anvendelsesområde, når de vedrører retstvister i
områder, som den ikke gælder for.

1. IRLAND

251. Irland har ingen territoriale besiddelser uden for
de integrerende dele af landets statsområde.

2. DET FORENEDE

KONGERIGE

252. Begrebet »Det forenede Kongerige« omfatter
ikke kanaløerne, øen Man, Gibraltar og højhedszonerne i Cypern. Der består ingen forpligtelser for Det forenede Kongerige til at udvide
EuRFK's anvendelsesområde til også at omfatte
disse områder, hvis interesser udadtil det i
øvrigt varetager. Det kunne imidlertid vise sig
nyttigt alligevel at gøre dette. Der bør gives Det
forenede Kongerige bemyndigelse hertil. De
uundgåelige »tilpasninger« må det i denne forbindelse selv foretage, uden at dette behøver at
nedfældes i teksten til EuRFK-tiltrædelsesaftalen. Følgende tilpasninger ville i så fald blive
nødvendige: Angivelse af eksorbitante kompetencer i artikel 3, stk. 2; angivelser med hensyn
til, om ethvert retsmiddel i henhold til artikel 30
og 38 også i de nyligt tilkomne territorier
gælder for at være ordinært; om en registrering
i et sådant territorium i henhold til artikel 31,
stk. 2, kun har virkning dér; fastlæggelse af,
hvilke retter der er kompetente i henhold til
artikel 32, 37 og 40; hvorledes ansøgningen skal
udformes, og om de efter artikel 37, stk. 2, og
artikel 41 trufne bestemmelser med hensyn til
Det forenede Kongerige også skal gælde i de
nyligt tilkomne territorier. Hertil kommer eventuelt tilpasninger vedrørende artikel 55, såfremt
der med hensyn til et af de pågældende territorier forefindes bestemmelser i henhold til mellemstatlige aftaler.

3. DANMARK

253. Til Danmarks europæiske højhedsområde regnes inden for rammerne af EØF-retten også
Grønland. Færøernes statsretlige særstilling
førte til en løsning, der nøje svarer til den, der
blev anvendt over for de områder, hvis udenrigsanliggender varetages af Det forenede Kongerige. Der skulle blot tages hensyn til den
omstændighed, at ikke blot appelsager, men
også retssager i første instans, som vedrører
Færøerne, og som derfor føres i henhold til den
specielt for denne øgruppe udarbejdede lov om
borgerlig retspleje, kan gennemføres i København.

4. ÆNDRINGER
STRÆKNING

1 STATSTERRITOR1ETS

UD-

254. Ekspertgruppen var enig om, at områder, der
opnår uafhængighed af moderlandet, dermed
ophører med at være medlem af Det europæiske
Fællesskab og følgelig heller ikke længere kan
være tilsluttet EuRFK. Det var ikke nødvendigt
at fastlægge dette i en formel bestemmelse, hvilket også ville ligge uden for gruppens mandat.

KAPITEL 11

TILPASNING AF PROTOKOLLEN AF 3. JUNI 1971 VEDRØRENDE DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOLS FORTOLKNING AF EuRFK

1. FORMELLE

TILPASNINGER

255. De formelle tiispasninger af protokollen er ubetydelige og var ret selvindlysende. Dens disposi-

tive indhold krævede kun en kortfattet tilføjelse:
De domstole i de nye medlemsstater, som i henhold til artikel s, nr. 1, i forbindelse med artikel
3 har forelæggelsespligt, måtte nævnes (61). I
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Det forenede Kongerige omtales ikke — som i
de øvrige medlemsstater — alene statens højeste
domstol. Grunden hertil er følgende: at indbringe en sag for »House of Lords« er vanskeligere end at appellere til de højeste retter på
kontinentet. Derfor burde også i Det forenede
Kongerige i hvert fald de i artikel 37, stk. 2, og
artikel 41 r EuRFK omhandlede retsmiddelprocesser i sidste instans nå frem til en domstol,
som har forelæggelsespligt. Begrebet »retsmiddel« i artikel 2, nr. 2, skal ikke udlægges
teknisk, men forstås som en appel til en højere
instans og omfatter således også f.eks. det
franske »contredit«.
De øvrige formelle tilpasninger vedrørte kun
protokollens materielle (artikel 1) og geografiske anvendelsesområde. Artikel 6, som
omhandler sidstnævnte punkt, retter sig ganske
efter artikel 60 i EuRFK, jfr; pkt. 251-254.
Hvilke instanser der i henhold til artikel 4,
stk. 3, erklæres for kompetente, overlades helt
og holdent til de nye medlemsstaters afgørelse.

2. DEN SÆRLIGE KARAKTER
AF GENNEMFØRELSESLOVGIVNINGEN
1 DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

256. Udvidelsen af protokollens anvendelsesområde
til også at omfatte Det forenede Kongerige og
Irland vil imidlertid efter al sandsynlighed også
rejse et strukturelt problem. En flere århundreder gammel fasttømret tradition i disse staters
retstradition tillader ikke umiddelbart internationale overenskomster at blive til internt gældende ret. Der vil snarere blive vedtaget britiske
og irske love, som omdanner det dispositive indhold af en international overenskomst til intern
ret. Ofte er en sådan lov heller ikke enslydende
med den til grund liggende mellemstatlige aftale.
Af hensyn til disse staters sædvanlige lovgivning
er det ikke sjældent tilrådeligt at anvende mere
detaljerede bestemmelser end dem, der står i en
mellemstatlig aftale. Mellemstatlige aftaler og en
dertil svarende national lov skal derfor holdes
strengt ude fra hinanden.
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Dersom Det forenede Kongeriges og Irlands
gennemførelseslovgivning følger det traditionelle
mønster, vil de derværende dommere kun
sjældent komme til at beskæftigte sig med fortolkning af EuRFK, men for det meste kun med
fortolkning af den nationale gennemførelseslovgivning. Kun når denne er uklar, er det efter de
for fortolkning af love hidtil gældende regler tilladt en dommer at ty til den til grund liggende
mellemstatlige aftale. Kun når han da måtte
have et problem med hensyn til fortolkningen
heraf, kan han rette henvendelse til Den europæiske Domstol. Hvis en bestemmelse i en gennemførelseslovgivning i sig selv er klar, må
dommeren i Det forenede Kongerige normalt
ikke støtte sig til den mellemstatlige aftales ordlyd eller til en mellemfolkelig domstols afgørelse, der fortolker aftalen.

På denne måde opstår ganske vist uligevægt i
anvendelsen af protokollen af 3. juni 1971.
Ekspertgruppen er af den opfattelse, at dette
bedst kan undgås, hvis Det forenede Kongerige i
dets gennemførelseslovgivning på en eller anden
måde kunne sikre at EuRFK også for dette
lands dommere får karakter af retkilder eller at
den i det mindste kan konsulteres ved anvendelsen af den nationale gennemførelseslovgivning.

Det ville være nødvendigt at ændre gennemførelseslovgivningen i nævnte stat, hvis den skulle
vise sig at være i uoverensstemmelse med en
afgørelse truffet af Domstolen.

Også i Irland er internationale aftaler, som
denne stat tiltræder ikke umiddelbart anvendelige s6m national ret. I den senere tid er der dog
ved en række love om indføjelse af internationale aftaler i national ret sket en direkte indkorporering af aftaleteksten i national ret. Hvis
loven om indførelse af EuRFK, som denne er
affattet ved tilpasningskonventionen, vil blive af
ovennævnte type, har det for UK anførte problem intet modstykke i Irland.
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BILAG I

Uddrag af protokollen til det foreløbige udkast til en konkurskonvention (1975) pkt. 54
(Dette katalog er ændret ved senere dokumenter, der endnu ikke har endgyldig status)
aa) Konkursforfølgning:
Belgien:
»faillite« — »faillissement«
Danmark:
»konkurs«
Forbundsrepublikken Tyskland:
»Konkurs«
Frankrig:
»liquidation des biens«
Irland:
»bankruptcy«, »winding-up in bankruptcy of partnerships«, »winding-up by the court under
sections 213, 344 og 345 of the Companies Aet 1963«, »creditors voluntary winding-up under
section 256 of the Companies Aet 1963«
Italien:
»fallimento«
Luxembourg:
»faillite«
Nederlandene:
»faillissement«
UK:
»bankruptcy« (England og Wales), »bankruptcy« (Nordirland), »sequestration« (Skotland)
»administration of the estates of persons dying insolvent« (England og Wales), »administration
of estates of deceased insolvents« (Nordirland) »compulsory winding-up of companies«,
»winding-up of companies under the supervision of the court«.
bb) Andre ordninger
Belgien:
»concordat judiciaire« — »gerechtelijke akkoord« — »sursis de payment« — »uitstel van
betaling«
Danmark:
»tvangsakkord«, »likvidation af insolvente aktieselskaber eller anpartsselskaber«, »likvidation
af banker eller sparekasser, der har standset deres betalinger«
Forbundsrepublikken Tyskland:
»Gerichtliches Vergleichsverfahren«
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Frankrig:
»réglement judiciaire«, »procédure de suspension provisoire de poursuites et d'apurement
collectif du passif de certaines entreprises«
Irland:
»arrangements under the control of the Court«, »arrangements, reconstructions and compositions of companies whether or not in the course of liquidation when sanction of the court
is required and creditors rights are affected ?
Italien:
»concordato preventivo«, »amministrazione controllata«, »liquidazione coatta amministrativa« — i deres retlige procedureafsnit
Luxembourg:
»concordat préventif de faillite«, »sursis de paiement«, »régime spécial de liquidation applicable aux notaires«,
Nederlandene:
»surséance van betaling«, »regeling vervat in de wet op de vergadering van houders van
schuldbrieven aan toonder«,
UK:
»compositions and schemes of arrangement« (England og Wales), »compositions«
(Nordirland), »arrangements under the control of the court« (Nordirland), »judicial composition« (Skotland), »arrangements reconstructions and compositions of companies whether or
not in the course of liquidation where sanction of the court is required and creditors rights
are affected«, »creditors' voluntary winding-up of companies«, »deeds of arrangement«
(Nordirland)
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BILAG II

(1) Dersom artikler anføres uden tilføjelse, henvises der til artikler i nævnte konvention i den
1968-udformning.
(2) Af 13. 4. 1938, gengivet i Bundesanzeiger 1953 nr. 105, s. 1, og hos Bulow-Arnold, Internationaler Rechtsverkehr, 925.
(3) Vedr. dette begreb jf. Jernard-rapporten, kapitel 2) B og C, og kapitel 4) A og B.
(4) Zweigert-Kotz, Einfiihrung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiet des Privatrechts, Bd. 1
(1971) s. 78 ff.
(5) 29/76: (Domssamling 1976, s. 1541) Dommen har følgende ordlyd (officiel oversættelse):
1° Ved fortolkningen af begrebet »borgerlige sager, herunder handelssager« med henblik på
anvendelsen af konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om
fuldbyrdelse af retsafgørelsen i borgerlige sager, herunder handelssager, og især af dens
afsnit III er det ikke tilstrækkeligt at henholde sig til en hvilken som helst af de
berørte staters retssystemer, men derimod skal på den ene side konventionens målsætning
og opbygning og på den anden side de almindelige principper, som kan udledes af samtlige de nationale retssystemer, tages i betragtning;
2° Fra konventionens anvendelsesområde udelukkes en afgørelse truffet i en tvist mellem en
offentlig myndighed og en privatperson, når den førstnævnte har handlet i sin egenskab af
udøver af offentlig myndighed.
Lov nr. 75-617 J.O.1975, 7171.
Som anført i lov nr. 75-617 (N 6).
Dok. Commission des Communautés Européennes XI/449/75-F.
I artikel 1, stk. 1, mangler udtrykket »lignende«, udelukkende fordi de sager, der er tale om,
alle er opregnet i en protokol.
Jf. rapport om konventionen om konkurs, forlig og lignende sager af Noél-Lemontey
(16.775/XIV/70-D) kapitel 3, I.
Jf. foreløbigt udkast til konkurskonvention, artikel 17, og den tilknyttede protokol artikel 1
og 2 (N 8).
ibid.
Foreløbigt udkast 1975 (jf. N 8) artikel 1, stk. 1, punkt 3, og tilhørende protokol artikel II.
Vedr. grundene til udelukkelse, se.Noél-Lemontey's rapport (N 10).
Uden at have status som juridisk person svarer det i det store og hele til »offene Handelsgesellschaft« i tysk ret og til »société en nom collectif« i fransk ret.
Det svarer i form af »private company« til det kontinentale selskab med begrænset ansvar
og i form af »public company« til det kontinentale aktieselskab.
\
UK: Bankcruptcy Aet 1914 sec. 119, 126. Herom Tridmann-Hicks-Johnson, Bankcruptcy
Law and Practice (1970) s. 272.
For Storbritannien: Company Aet af 1948. For Nordirland: Company Aet af 1960 og
Companies (Amendment) Aet af 1963, for Irland: Company Aet 1963, sec. 213.
»if . . . the company is unable to pay its debts«.
Decret nr. 75-123 af 5. december 1975, J.O. 1975, 1251.
Den foreslåede tilpasning af artikel 57 vil ganske vist virke tilbage på anvendelsesområdet for
artikel 20 se nr. 240).
(21) Vedrørende visse fortolkningsvanskeligheder, der hidtil er opstået i forbindelse med anvendelsen af artikel 5 og 6 i retspraksis, ved følgende afgørelser nævnes: Corte Cassazione Italiana
af 4. juni 1974, Giur.it. 1974, 18 (om begrebet »opfyldelsessted«) Corte Cassazione Italiana
nr. 3397 af 20. oktober 1975 (opfyldelsessted ved levering via speditør med montageforpligtelse), Tribunal de Grande Instance Paris D 1975, 638 m. anm. Droz (Ort der unerlaubten Handlung bei widerrechtlichen Presseverøffentlichungen). De Europæiske Fællesskabers
Domstol, afgørelse af 6. oktober 1976 i sag 12/76, Domssamling 1976 s. 1473.
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(22) Nævnte afgørelser har følgende ordlyd (uofficiel oversættelse):
»Stedet, hvor forpligtelsen er opfyldt eller skal opfyldes« i henhold til artikel 5, nr. 1 i konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i
borgerlige sager, herunder handelssager bestemmes efter den lovgivning, som den omstridte
forpligtelse henhører under efter reglerne om konflikt mellem flere værneting (12/76).
I en tvist mellem indehaveren af en eksklusiv forhandlerkoncession og den person, der har
overdraget ham koncessionen, og som han anklager for at have handlet i strid med den
eksklusive koncession, betyder udtrykket »forpligtelse« efter artikel 5, nr. 1 i konventionen
af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelsen i borgerlige sager, herunder handelssager, den kontraktlige forpligtelse, som ligger til grund for
sagsanlægget, dvs. overdragerens forpligtelse svarende til den kontraktmæssige ret, der påberåbes som begrundelse for koncessionshaverens krav (14/76, Domssamling 1976, s. 1497).
I en tvist vedrørende konsekvenserne af kontraktstridig adfærd udøvet af overdrageren af en
eksklusiv koncession, såsom betaling af erstatning eller kontraktens ophævelse, er den forpligtelse, der er tale om med henblik på anvendelse af konventionens artikel 5, nr. 1, overdragerens forpligtelse i henhold til kontrakten og hvis ikkeopfyldelse påberåbes som begrundelse for koncessionshaverens krav om erstatning eller ophævelse af kontrakten (14/76).
For så vidt angår spørgsmålet om erstatning henhører det under den pågældende nationale
retsinstans at undersøge om der i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse på
kontrakten, er tale om en selvstændig kontraktlig forpligtelse eller om en forpligtelse, der
træder i stedet for den uopfyldte kontraktlige forpligtelse (14/76).
Indehaveren af en eksklusiv forhandlerkoncession kan ikke i henhold til konventionens artikel
5, nr. 5, betragtes som bestyrer af en filial, et agentur eller en lignende virksomhed, der
indehaves af koncessionsoverdrageren, når denne virksomhed hverken er undergivet hans
kontrol eller ledelse (14/76).
I tilfælde af at stedet for begåeisen af den handling der vil kunne medføre strafferetligt ansvar
ikke er det samme, som det sted hvor handlingen har medført skade betyder udtrykket
»sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«, i artikel 5, nr. 3 i konventionen af 27. september
1968, såvel stedet hvor skaden er opstået som stedet for den skadegørende handling (21/76,
Domssamling 1976, s. 1735).
Det følger heraf at sagsøgte efter sagsøgerens valg kan indstævnes enten for retten på det sted,
hvor skaden er opstået, eller for retten på det sted, hvor den skadegørende handling har
fundet sted (21/76).
(23) Skilsmisselov af 1. december 1970, nr. 898, artikel 5.
(24) Af 11. juli 1975, artikel 281, code civil, ny udgave.
(25) 3. Kapitel, III, IV, in fine.
(28) Stein-Jonas (Miinzberg) (N. 27) § 765 a II med domsafsigelse i N. 29.
(27) Stein-Jonas (Leipold) »Kommentar zu Zivilprocessordnung« 19. Ausg. § 323 II 2 c ff.
(28) For Frankrig: Cour de Cassation af 21. juli 1954 D 1955, 185.
(29) Magistrates' Court Rules 1952 r 34 (2) og Rayden's Law and Practice in Divorce and Family
Matters-(1971) s. 1181.
(30) Bromley, Family Law 4. oplag (1971) s. 451, m. RsprN.
(31) SeCtion 9, maintenance orders (Reciprocal Enforcement) Aet, 1972.
(32) A. E. Anton, Private international Law (1967) s. 470, Graveson, The Conflict of Laws (1969)
s. 565, Lord President Clyde i Clarks Trustee Petitioners 1966 S.L.T. 249, s. 251.
(33) ibid.
(34) Den i London den 19. november 1976 undertegnede nye overenskomst om begrænsning af
ansvaret for søretslige krav var ved afslutningen af eksperternes forhandlinger endnu ikke
trådt i kraft.
(35) I samme retning udtaler De europæiske Fællesskabers Domstol sig i dom af 4. oktober 1976
(12/76).
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(3«) j 1974 beløb de samlede præmier for oversøiske forsikringer i Det forenede Kongerige sig
til ikke mindre end 3 045 mio pund sterling, hvoraf de 520 mio faldt på forretninger med
EF-stater og 10 % på genforsikringstransaktioner. Inden for rammerne af dette forsikringsmarked spiller sø- og luftfartsforsikring en fremtrædende rolle. Alene i den branche beløb de
oversøiske præmier sig til 535 mio pund sterling, heraf 50 mio på forretninger med personer
fra andre EF-stater.
(37) Uddrag af »Pflichtversicherung in den Europaischen Gemeinschaften«, af Professor Dr. Ernst
Steindorff, Miinchen.
(38) LG i Aachen (NJW 76, 487) har ikke villet gå ind for dette synspunkt.
(8#) Tyskland: BGB, bog 3, afsnit 4-8; Frankrig: Code Civil, bog 2,.bog 3, afsnit XVII, afsnit
XVIII, kap. II og kap. III; Italien: Codice Civile, bog 3, afsnit 4-6, bog 6, afsnit 3, kap. 2,
afdeling III, kap. 4.
(40) Megarry-Baker, The Law of Real Property, 5. oplag (1969) s. 71, ff., 79 f.
(41) Megarry-Baker ibid., s. 546.
(42) R. David, Les grands systémes de droit contemporains, 5. oplag (1973) nr. 311.
(43) Stein-Jonas (Pohle) (N. 27) paragraf 24 III 2.
(44) Code de procédure civile, artikel 46, tredje led, Vincent Procédure Civile, 16. oplag (1973)
nr. 291.
f45) Fra den hidtidige retspraksis: LG Braunschweig RIW/AWD 74, 346 (den mundtlige aftale skal
også faktisk gå forud for den skriftlige bekræftelse), OLG Hamburg RIW/AWD-1975,
498 (ingen gyldig værnetingsaftale ved gensidig tilsendelse af almindelige forretningsbetingelser,
der er i modstrid med hinanden), OLG Miinchen RIW/AWD 75, 694, Corte di Cassazione
Italiana nr. 3397 af 20. oktober 1975 (en bekræftende skrivelse der — for første gang —
indeholder en værnetingsklausul, er i sig selv ikke tilstrækkelig), BGH M D R 77, 1013
(Sælgerens ordrebekræftelse ikke tilstrækkelig, når køberen forud herfor har nægtet inddragelse); LG Heidelberg RIW. AWD 76, 532 (henvisning til almindelige betingelser ikke tilstrækkelig); OLG Frankfurt RIW/AWD 76, 532 (Henvisning til almindelige betingelser først
i leverandørens ordrebekræftelse. Køberens påkrav om levering udgør ikke uden videre en
påberåbelse af den i betingelserne indeholdte værnetingsklausul); OLG Diisseldorf RIW/
AWD 76, 297 (Værnetingsklausul i konnossementsbetingelserne uden virkning over for enhver,
som ikke selv har afgivet skriftlig erklæring); Pretura Breschia, Foro it. 1976 nr. 1, I, spalte
250 (senere national ret har forrang i artikel 17); Trib. Aix en Provence af 10. maj 1974
D 74, 760 (også' i arbejdskontrakter kan der indgås værnetingsaftaler til fordel for retterne
på arbejdsgiverens bopæl); Trib. comm. Bruxelles J.d.T. 1976, 210 (Artikel 17 har forrang for
modstridende national ret).
(48) Således med rette von Ho f f m a n n RIW/AWD 1973, 57 (63); Droz (Compétence judiciaire et
effets des jugements dans le marché commun) nr. 216 ff.; Weser (Convention communautaire
sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions) nr. 265.
(Uofficiel oversættesle):
47

( ) Formkravet i artikel 17, stk. 1 i konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence
og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, er kun opfyldt
ved en mundtlig indgået kontrakt, hvis sælgerens skriftlige bekræftelse ledsaget af de almindelige salgsvilkår er blevet akcepteret skriftligt af køberen (25/76, Domssamling 1976, s. 1881).
Det forhold, at køberen ikke har foretaget indsigelser mod en ensidig bekræftelse fra den
anden part, er ikke tilstrækkeligt til at begrunde akcept for så vidt angår værnetingsklausulen,
medmindre den mundtlige aftale er i overensstemmelse med de sædvanlige handelsrelationer
mellem parterne og udformet på grundlag af de almindelige vilkår, indeholdende en værnetingsklausul, der anvendes af en af parterne (25/76).
Kravet omskiftelighed i artikel 17, stk. 1 i konventionen af 27. september 1968 om retternes
kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager,
er, i tilfælde af at en værnetingsklausul indeholdes i en af parternes almindelige salgsvilkår,
som er aftrykt på bagsiden af kontrakten, kun opfyldt, hvis den af begge parter underskrevne
kontrakt indeholder en udtrykkelig henvisning til disse almindelig vilkår (24/76, DomssamJing 1976, s. 1831).
I tilfælde af at en kontrakt er indgået med henvisning til tidligere tilbud, som indeholdt
henvisning til en af parternes almindelige salgsvilkår, herunder en værnetingsklausul, er formkravet i artikel 17, stk. 1, i konventionen kun opfyldt, hvis den førstnævnte henvisning er
udtrykkelig og udformet således, at den vil blive bemærket af en part, der udviser sædvanlig
agtpågivenhed (24/76).
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(48) Yderligere spørgsmål i forbindelse med afdeling 8 — pkt. 22, 240.
(49) Tyskland: paragraf 253, stk. 1, ZPO; Frankrig: artikel 54 Code de Procedure Civile.
(50) Se herom udførligt Droz (N. 46) pkt. 448.
(51) Italien: artikel 798, stk. 1, samt artikel 395 nr. 1 codice procedura civile; Frankrig; Batiffol,
Droit international privé, 5. oplag 1971 nr. 727.
(52) Artikel 3, stk. 1, litra c, nr. 2, i den tysk-britiske aftale af 14. juli 1960, artikel 3, stk. 1, litra c
ii i den fransk-britiske aftale af lJt. januar 1934.
(53) Ud fra et retssammenlignende synspunkt: Walther J. Habscheid, Introduction å la procédure
judiciaire, les systémes des procédures civiles, udgivet af Association Internationale de droit
comparé (Barcelona 1968).
(M) Stein-Jonas (Grunsky) (N. 27) over paragraf 511 I 1, Rosenberg-Schwab, Zivilprozefirecht,
11. oplag, paragraf 135 I 1 b.
(55) Sag 53/77 (Industrial Diamond mod Riva).
(56) Cour de Cassation af 25. 2. 1937 Pas. 1937 I 73.
(57) Nøjagtig betegnelse og adresse: Når dommen skal fuldbyrdes i Skotland: Secretary of State
for Scotland, Scottish Office, New St. Andrews House, St. James Centre, Edinburgh EH1
3 SX. Ellers: Secretary of State for the Home Department, Home Office, 50, Queen
Anne's Gate, London SW1H 9AT.
(58) Krakteristiske retspraksiseksempler vedrørende artikel 54: LG Hamburg, RIW/AWD 74,
403 ff., OLG Frankfurt RIW/AWD 76, 107.
(59) Fællesskabets oprindelige og nye medlemsstater, eller nogle deraf, har i forvejen undertegnet
adskillige internationale konventioner, der for særlige lovgivningsområders vedkommende indeholder bestemmelser om retternes kompetence, såvel som anerkendelse og fuldbyrdelse af
retsafgørelser. Især følgende skal nævnes, hvoraf visse i forvejen er anført i Jenard-beretningen:
1. Den reviderede Mannheimer Rhinskibsfartsakt af 17. oktober 1968 samt revisionskonventionen af 20. november 1963 og tillægsprotokollen af 25. oktober 1972 (Belgien, Tyskland,
Frankrig, Nederlandene, UK);
2. Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 angående indførelse af visse ensartede regler
om international luftbefordring samt ændringsprotokol af 28. september 1955 og tillægskonvention af 18. september 1961 (alle ni stater) såvel som tillægsprotokollerne af 8. 3.
1971 og 25. 9. 1975 (endnu ikke trådt i kraft);
3. International konvention om indførelse af ensartede regler om civilretlig kompetence ved
skibes sammenstød, undertegnet i Bruxelles den 10. maj 1952 (Belgien, Tyskland, Frankrig, UK);
4. International konvention om indførelse af ensartede regler om arrest i skibe, undertegnet i
Bruxelles den 10. maj 1952 (Belgien, Tyskland, Frankrig, UK);
5. Rom-aftalen af 7. oktober 1952 om udenlandske flyvemaskiners beskadigelser af marker
og bygninger (Belgien, Luxembourg);
6. London-aftalen af 27. februar 1953 om tyske skoler i udlandet (alle ni stater);
7. a) Haag-konventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen (Belgien, Danmark,
Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene);
b) Haag-konventionen af 15. november 1965 om tilstilling af retlige og udenretlige
skriftstykker (Belgien, Danmark, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, UK);
c) Haag-konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet (Danmark, Frankrig, Italien, Luxembourg, UK);
8. Geneve-konventionen af 19. maj 1956 samt undertegnelsesprotokol om fragtaftaler ved
international godsbefordring ad landevej (CMR) (Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig,
Italien, Luxembourg, Nederlandene, UK);

5. 3. 79

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5. 3. 79

Nr. C 59/151

9. Konvention af 27. oktober 1956 mellem Storhertugdømmet Luxembourg, Forbundsrepublikken Tyskland og Den franske Republik om åbning af Mosel-floden for skibsfarten
samt ændringsprotokol af 28. november 1976 (de tre kontraherende stater);
10. Konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over
for børn, undertegnet i Haag den 15. april 1958 (Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig,
Italien, Nederlandene);
11. Konvention om aftalt værneting ved salg af løsøre i udlandet, undertegnet i Haag den
15. april 1958 (endnu ikke ratificeret);
12. Konvention om ansvaret på det nukleare område, undertegnet i Paris den 29. juli 1960
(Belgien, Tyskland, Frankrig) samt tillægsprotokol, undertegnet i Paris den 28. januar
1964 (Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, UK) samt tillægskonvention og
bilag til Paris-konventionen af 29. juli 1960, undertegnet i Bruxelles, den 31. januar 1963,
og tillægsprotokol til tillægskonventionen af 28. januar 1964, undertegnet i Paris (Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, UK);
13. Tillægskonvention af 26. februar 1966 til den internationale konvention om befordring
af personer og rejsegods på jernbaner (CIV) af 25. februar 1961 om jernbaners ansvar
ved død eller kvæstelse af passagerer ændret ved protokol II af 9. november 1973
vedtaget på den diplomatiske konference for ikrafttræden af de internationale overenskomster CIM og CIV af 7. februar 1970 om forlængelse af tillægsoverenskomstens
gyldighedsperiode (alle ni stater);
14. Konvention om atomskibsindehaveres ansvar samt tillægsprotokol, undertegnet i Bruxelles
den 25. maj 1962 (endnu ikke trådt i kraft);
15. International konvention om indførelse af ensartede regler om befordring'af rejsegods ad
søvejen, undertegnet i Bruxelles den 27. maj 1967 (endnu ikke trådt i kraft);
16. International konvention om indførelse af ensartede regler om skibspanthaveres rettigheder
og om skibspant, undertegnet i Bruxelles den 27. maj 1967 (endnu ikke trådt i kraft);
17. International konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening,
undertegnet i Bruxelles den 29. november 1969 (Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig,
Nederlandene, UK), samt den til supplering af denne konvention indgåede internationale
konvention af 18. december 1971 om oprettelse af en international fond for erstatning for
olieforureningsskader (Danmark, Tyskland, Frankrig, UK);
18. International konvention om befordring af gods på jernbaner (CIM) og om befordring af
personer og rejsegods på jernbaner (CIF), undertegnet i Bruxelles den 7. februar 1970,
samt tillægsprotokol og protokol I af 9. november 1973 fra den diplomatiske konference
for ikrafttræden af konventionen. (Alle ni stater bortset fra Irland for protokol nr. I's
vedkommende);
19. Konvention undertegnet i Athen den 13. december 1974 om søtransport af passagerer og
gods (endnu ikke trådt i kraft);
20. Den europæiske overenskomst af 30. september 1957 om den internationale transport på
land af gods med farlige egenskaber (UK) samt tillægsprotokol af 21. august 1875 (UK)
(endnu ikke trådt i kraft);
21. Kovention om kontrakten vedrørende international transport på land af rejsende og gods,
undertegnet i Geneve den 1. marts 1973 (endnu ikke trådt i kraft);
22. Konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdsbidrag, undertegnet i Haag, den 2. oktober 1973 (ingen medlemsstat i Fællesskabet har tiltrådt konventionen).
H

Se nr. 59 (x).

(81) Det engelske udtryk »court« skal ikke forstås som en modsætning til andre dømmende
organer (f.eks. »tribunals«), som betyder enhver retlig instans, der er erklæret kompetent.

