EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

Bruxelles, den 11. april 2019

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN
AF DEN EUROPÆISKE UNION PÅ OMRÅDET CIVILRET OG INTERNATIONAL PRIVATRET

Den 18. januar 2019 offentliggjorde Europa-Kommissionens tjenestegrene en ajourført
"Meddelelse til interessenter – Det Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne om
civilret og international privatret" ("meddelelsen om brexitforberedelser")1, 2.
Denne liste med spørgsmål og svar indeholder yderligere vejledning på grundlag af
meddelelsen om brexitforberedelser med henblik på en situation, hvor Det Forenede
Kongerige på udtrædelsesdatoen bliver et tredjeland uden en ratificeret
udtrædelsesaftale og uden den overgangsperiode, der er fastsat i
udtrædelsesaftalen.
Udtrædelsesdatoen er den 1. november 20193.
Denne liste med spørgsmål og svar kan om nødvendigt blive ajourført og suppleret
yderligere.
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https://ec.europa.eu/info/files/civil-justice.
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Det skal erindres, at Det Forenede Kongerige ikke deltager i hele EU-retten vedrørende retligt
samarbejde på det civil- og handelsretlige område.
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Det Forenede Kongerige meddelte den 29.3.2017 sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold
til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Efter en første forlængelse, der blev truffet
afgørelse om den 22.3.2019, besluttede Det Europæiske Råd (artikel 50) i samråd med Det Forenede
Kongerige den 11.4.2019 at forlænge den toårige periode, der er fastsat i artikel 50, stk. 3, i traktaten
om den Europæiske Union, frem til den 31.10.2019.
Hvis Det Forenede Kongerige imidlertid ikke har afholdt valg til Europa-Parlamentet og ikke har
ratificeret udtrædelsesaftalen senest den 22.5.2019, er udtrædelsesdatoen den 1.6.2019.

1.

KOMPETENCE
1.1.

Kan en forsikringsgiver i Det Forenede Kongerige blive retsforfulgt i
EU-274 efter udtrædelsesdatoen?

Retssager, der indledes i EU-27-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen
I artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012
af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område5
fastsættes reglerne for international kompetence i forsikringssager. Disse
regler fastsætter, at domstole i Unionen har kompetence, når
forsikringsgiveren har hjemsted i en medlemsstat6.
Det betyder, at muligheden for at retsforfølge en britisk forsikringsgiver ved
en domstol i en EU-medlemsstat fra udtrædelsesdatoen afhænger af den
pågældende medlemsstats nationale lovgivning.
Verserende retssager i EU-27-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen
For så vidt angår spørgsmål om international kompetence i verserende
retssager på udtrædelsesdatoen henvises
til
meddelelsen om
brexitforberedelser.
1.2.

Vil forordning (EU) nr. 1215/2012 fortsat finde anvendelse på
forbrugeraftaler fra udtrædelsesdatoen?

Retssager, der indledes i EU-27-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen
Dette spørgsmål behandles i "Meddelelse til interessenter — Det Forenede
Kongeriges udtræden og EU-reglerne på området for forbrugerbeskyttelse og
passagerrettigheder"7.
Verserende retssager i EU-27-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen
For så vidt angår spørgsmål om international kompetence i verserende
retssager på udtrædelsesdatoen henvises
til
meddelelsen om
brexitforberedelser.
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Selv om EU-traktaterne indeholder særlige bestemmelser om, at Irland og Danmark kan vælge at
gennemføre eller ikke gennemføre denne del af EU-retten, anvendes betegnelsen "EU-27" for
enkelthedens skyld.
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EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1.
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I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1215/2012 anses en forsikringsgiver, der ikke har
hjemsted på en medlemsstats område, men er indehaver af en filial, et agentur eller en anden
virksomhed i en medlemsstat, for at have hjemsted på denne medlemsstats område.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_d
a.pdf.
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1.3.

Hvordan vil reglen om litispendens finde anvendelse?

Fra udtrædelsesdatoen gælder den forpligtelse, der påhviler en domstol i en
EU-27-medlemsstat, jf. artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1215/2012,
ikke længere for domstole i Det Forenede Kongerige, hvorved der er anlagt
sager.
Artikel 33 i forordning (EU) nr. 1215/2012 finder imidlertid anvendelse, hvad
angår de domstole i Det Forenede Kongerige, hvorved sager først blev anlagt.
2.

GÆLDENDE LOVGIVNING

2.1. Hvilken lovgivning
udtrædelsesdatoen?

vil

gælde

for

forbrugeraftaler

fra

Artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af
17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) 8 sikrer,
at uanset hvilken lovgivning parterne har valgt, eller hvilken lovgivning der
automatisk finder anvendelse, er forbrugere med sædvanligt opholdssted i en
EU-medlemsstat omfattet af den obligatoriske beskyttelse i den pågældende
lovgivning, hvis erhvervsdrivende fra et tredjeland henvender sig til dem der.
Fra udtrædelsesdatoen gælder dette også i forbindelse med erhvervsdrivende i
Det Forenede Kongerige9.
3.

ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE
3.1.

Kan en dom afsagt i Det Forenede Kongerige stadig anerkendes og
fuldbyrdes i henhold til EU-reglerne fra udtrædelsesdatoen?

Dette spørgsmål behandles i meddelelsen om brexitforberedelser: EU-reglerne
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vil ikke finde anvendelse
på en dom afsagt af en domstol i Det Forenede Kongerige, selv ikke hvis
dommen
er
afsagt
inden
udtrædelsesdatoen,
eller
hvis
fuldbyrdelsesproceduren blev indledt inden udtrædelsesdatoen.
Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis en dom afsagt af en domstol i
Det Forenede Kongerige er blevet påført en fuldbyrdelsespåtegning inden
udtrædelsesdatoen. Begrundelsen herfor er, at en sådan dom allerede inden
udtrædelsesdatoen er blevet erklæret for eksigibel i en bestemt EUmedlemsstat af domstolene i den pågældende medlemsstat. Det forhold, at
dommen oprindeligt blev afsagt af en domstol i Det Forenede Kongerige,
bliver således irrelevant. Denne undtagelse gælder også for officielt
bekræftede dokumenter og aftaler, som er blevet erklæret for eksigible i en
EU-27-medlemsstat inden udtrædelsesdatoen.
8

EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6.
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Se også "Meddelelse til interessenter — Det Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne på
området
for
forbrugerbeskyttelse
og
passagerrettigheder":
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_d
a.pdf.
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3.2.

Hvordan er situationen, hvis der er udstedt en attest i henhold til
forordning (EU) nr. 1215/2012 inden udtrædelsesdatoen?

Den regel, der er omhandlet i afsnit 3.1. i denne liste med spørgsmål og svar,
dvs. at der ikke sker fuldbyrdelse i henhold til EU-retten, finder også
anvendelse, hvis den oprindelige medlemsstat har udstedt en attest, jf.
artikel 53 i forordning (EU) nr. 1215/2012. Udstedelsen af en sådan attest i
den oprindelige medlemsstat kan ikke sammenlignes med en
eksigibilitetserklæring ("fuldbyrdelsespåtegning") i fuldbyrdelsesmedlemsstaten forud for udtrædelsesdatoen.
Medlemsstaten kan i henhold til national lovgivning beslutte fortsat
hovedsageligt at anvende de samme regler som de nuværende på en dom
afsagt i Det Forenede Kongerige, for hvilken der er udstedt en attest i henhold
til forordning (EU) nr. 1215/2012 inden udtrædelsesdatoen.
3.3.

Hvordan er situationen med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse
af en dom afsagt i Det Forenede Kongerige af en domstol, der er
valgt i en værnetingsaftale?

Retssager, der indledes i EU-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen
Den 28. december 2018 undertegnede og ratificerede Det Forenede Kongerige
Haagerkonventionen fra 2005 om værnetingsaftaler10. Den finder anvendelse
på Det Forenede Kongerige, hvis Det Forenede Kongerige udtræder af EU
uden en udtrædelsesaftale.
I henhold til konventionens artikel 16, stk. 1, finder den udelukkende
anvendelse på eksklusive værnetingsaftaler indgået efter dens
ikrafttræden for Det Forenede Kongerige, dvs. efter at Det Forenede
Kongerige er blevet part i konventionen11.
Verserende retssager i EU-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen
For så vidt angår spørgsmål om verserende retssager på udtrædelsesdatoen
henvises til meddelelsen om brexitforberedelser.

3.4. Hvordan er situationen med hensyn til anerkendelse af en
skilsmissedom afsagt af en domstol i Det Forenede Kongerige?
Skilsmissedomme, der afsiges i Det Forenede Kongerige inden
udtrædelsesdatoen, men som ikke er omfattet af en anerkendelsesprocedure i
henhold til artikel 21, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af
27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af
retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar12.
10

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.
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Den oprindelige dato for tiltrædelsen, som Det Forenede Kongerige gav meddelelse om, var den
1.4.2019, men Det Forenede Kongerige har på nuværende tidspunkt udsat datoen til enten den
13.4.2019 eller den 23.5.2019 afhængigt af de forskellige scenarier, se også fodnote 3.
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EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
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En skilsmissedom, som allerede har fået virkning før udtrædelsesdatoen,
mister ikke sin gyldighed efter udtrædelsesdatoen. En sådan dom ændrer
ægtefællernes status fra gift til fraskilt, hvilket antages at være det samme i
alle EU-27-medlemsstater. Hvis ændringen i status sker inden
udtrædelsesdatoen, er denne stadig gyldig i alle EU-27-medlemsstater,
medmindre og indtil der foreligger en retsafgørelse om ikkeanerkendelse. Det
forhold, at den retlige ordning ændres, vil ikke fratage en sådan afgørelse om
ændring af status sin virkning. Hvis en skilsmissedom anfægtes i Unionen fra
udtrædelsesdatoen, er det ikke længere grundene i EU-reglerne for ikke at
anerkende en skilsmissedom, der finder anvendelse, men derimod grundene i
reglerne om ikkeanerkendelse i national lovgivning.
Retssager, der indledes i EU-27-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen
Haagerkonventionen fra 1970 om anerkendelse af skilsmisser og
separationer13 vedrører dette spørgsmål på internationalt plan. Det Forenede
Kongerige er part i denne konvention, men på nuværende tidspunkt er det kun
12 ud af EU-27-medlemsstaterne, der er kontraherende parter heri. Enhver
EU-medlemsstat, der ønsker at tiltræde konventionen, vil have brug for
tilladelse hertil fra Unionen.
Verserende retssager i EU-27-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen
For så vidt angår spørgsmål om verserende retssager på udtrædelsesdatoen
henvises til meddelelsen om brexitforberedelser.
3.5.

Hvordan er situationen med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse
af afgørelser om underholdspligt afsagt i Det Forenede Kongerige?

Retssager, der indledes i EU-27-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen
Haagerkonventionen fra 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og
andre former for underholdsbidrag14 vedrører dette spørgsmål på
internationalt plan. Den 28. december 2018 undertegnede og ratificerede Det
Forenede Kongerige denne konvention. Den finder anvendelse på Det
Forenede Kongerige, hvis Det Forenede Kongerige udtræder af EU uden en
udtrædelsesaftale.
I henhold til konventionens artikel 56, stk. 1, finder den imidlertid kun
anvendelse på anmodninger, der er fremsat efter at Det Forenede
Kongerige er blevet part i konventionen15.
Verserende retssager i EU-27-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen

13

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=80.

14

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131.

15

Den oprindelige dato for tiltrædelsen, som Det Forenede Kongerige gav meddelelse om, var den
1.4.2019, men Det Forenede Kongerige har på nuværende tidspunkt udsat datoen til enten den
13.4.2019 eller den 23.5.2019 afhængigt af de forskellige scenarier, se også fodnote 3.
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For så vidt angår spørgsmål om verserende retssager på udtrædelsesdatoen
henvises til meddelelsen om brexitforberedelser: Med hensyn til retssager, der
føres ved domstole i EU-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen, og som
involverer en part med bopæl i Det Forenede Kongerige, ophører
bestemmelserne om anerkendelse og fuldbyrdelse i henhold til EU-retten med
at finde anvendelse fra udtrædelsesdatoen. Disse specifikke bestemmelser
finder kun anvendelse i grænseoverskridende sager som defineret i
forordningen, dvs. hvor der anmodes om anerkendelse eller fuldbyrdelse i en
medlemsstat af en afgørelse om underholdspligt, der er truffet i en anden
medlemsstat. Fra udtrædelsesdatoen vil dette krav ikke længere blive opfyldt
af parter med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Det Forenede Kongerige.
Det vil derefter være op til EU-27-medlemsstaterne at beslutte, hvordan sagen
skal behandles rent proceduremæssigt: om de vil fortsætte i overensstemmelse
med deres nationale retsplejeregler, eller om de vil indstille sagen og kræve af
sagsøgerne, at de skal indbringe sagerne i henhold til de nationale
retsplejeregler. Forordningerne indeholder ikke en ensartet løsning i sådanne
sager.
4.

INSOLVENS
4.1.

Hvordan er situationen med hensyn til insolvensbehandlinger, der er
indledt i en EU-27-medlemsstat?

Hovedinsolvensbehandling eller sekundær insolvensbehandling, der indledes i
EU-27-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen
Fra udtrædelsesdatoen kan Det Forenede Kongerige ikke længere indlede
insolvensbehandling på grundlag af forordning (EU) 2015/848.
EU-27-medlemsstaterne fortsætter med at anvende forordning (EU) 2015/848,
idet der tages hensyn til, at forordningen ikke finder anvendelse på Det
Forenede Kongerige som et tredjeland.
Hovedinsolvensbehandling eller sekundær insolvensbehandling, der indledes i
EU-27-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen
Afsnit 1 i meddelelsen om brexitforberedelser finder også anvendelse på
insolvensbehandlinger.
EU-reglerne om kompetence finder fortsat anvendelse. Hvis der forud for
udtrædelsesdatoen indledes hovedinsolvensbehandling i Det Forenede
Kongerige og sekundær insolvensbehandling i en eller flere EU-27medlemsstater, har medlemsstatens/medlemsstaternes domstole fortsat
international kompetence i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling16.
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EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19.
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4.2.

Hvordan er situationen, hvis der forud for udtrædelsesdatoen
indledes insolvensbehandling i Det Forenede Kongerige?

Afsnit 2 i meddelelsen om brexitforberedelser finder også anvendelse på
insolvensbehandlinger:
Insolvensbehandling, der indledes i Det Forenede Kongerige, og som ikke er
afsluttet på udtrædelsesdatoen, anerkendes i henhold til forordning (EU)
2015/848 ikke længere af EU-27-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen.
5.

ANDRE SPØRGSMÅL

5.1. Hvad sker der med særlige europæiske procedurer (den europæiske
betalingspåkravsprocedure17
eller
den
europæiske
18
småkravsprocedure )?
Afsnit 1 og afsnit 2 i meddelelsen om brexitforberedelser finder også
anvendelse på de særlige europæiske procedurer.
Retssager, der indledes i EU-27-medlemsstaterne fra udtrædelsesdatoen
I forbindelse med retssager i EU-medlemsstaterne, der involverer en sagsøgt
med bopæl i Det Forenede Kongerige på eller efter udtrædelsesdatoen, vil de
særlige EU-procedurer ikke længere kunne anvendes.
Verserende retssager i EU-27-medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen
Den europæiske betalingspåkravsprocedure eller den europæiske
småkravsprocedure finder kun anvendelse i grænseoverskridende sager som
fastsat i de relevante forordninger, dvs. hvor mindst en af parterne har bopæl
eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor sagen
indbringes for en domstol19. Retssager, der føres ved domstole i EU-27medlemsstaterne på udtrædelsesdatoen, og som involverer en part med bopæl i
Det Forenede Kongerige, ophører i medfør af EU-retten fra udtrædelsesdatoen.
Det er op til hver enkelt af EU-27-medlemsstaterne på grundlag af deres
nationale retsplejeregler at beslutte, om
en verserende retssag skal fortsætte. Der er intet til hinder herfor i EUretten.
en retssag ikke skal fortsætte, dvs. at sagsøger igen skal indbringe sagen
for en domstol i henhold til de nationale retsplejeregler.

17

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af
en europæisk betalingspåkravsprocedure (EUT L 399 af 30.12.2006, s. 1).

18

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en
europæisk småkravsprocedure (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 1).

19

Artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1896/2006 og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 861/2007.
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5.2.

Er der noget alternativ vedrørende retshjælp i grænseoverskridende
tvister fra udtrædelsesdatoen?

Fra udtrædelsesdatoen finder Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003
om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem
fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af
denne art20 ikke længere anvendelse i EU-27-medlemsstaterne.
Der findes ingen folkeretlige forskrifter vedrørende dette spørgsmål. Fra
udtrædelsesdatoen finder national lovgivning anvendelse på retshjælp i
grænseoverskridende tvister.
5.3.

Kan der for så vidt angår offentlige dokumenter kræves
apostillepåtegning igen fra udtrædelsesdatoen for britiske
dokumenter, der er udstedt i Det Forenede Kongerige?

Se afsnit 5 i meddelelsen om brexitforberedelser.
Fra udtrædelsesdatoen vil myndighederne i EU-27-medlemsstaterne have ret
til at kræve en apostillepåtegning i henhold til apostillekonventionen af 196121
og anvende deres nationale lovgivning vedrørende oversættelser af alle
offentlige dokumenter, der udstedes af britiske myndigheder, og som
forelægges dem fra udtrædelsesdatoen.
oOo
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EFT L 26 af 31.1.2003, s. 41.
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https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41.
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