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Indledning: Det med småt 
 

”Det er svært at spå, især om fremtiden.” 

Det gamle citat, der blev ytret under en debat i den danske Rigsdag i 1930’erne, er eviggyldigt, og måske i 

særlig grad passende for den nutidige debat op til EU-folkeafstemningen 3. december 2015. 

Ved alle tidligere afstemninger har dystre spådomme præget billedet – fra jasiden mod nejsiden og 

omvendt – for dernæst i eftertiden at fremstå skingre. 

Dette har også gjort sig gældende for erhvervslivet. I 1992 betegnede en talsmand for Lego det som ”en 

katastrofe”, at folkeafstemningen om Maastrichttraktaten var endt med et smalt nej. Koncernen fandt det 

problematisk at stå uden for dét, der nu blev til EU. 

Umiddelbart efter afstemningen afblæste koncernen nybygningsinvesteringer for 300 millioner kroner i 

Danmark, men da det blev tid for næste årsregnskabsaflæggelse, viste det sig at være en rekord med en 

stigning i overskuddet på 30 procent i forhold til 1991. 

Læren af mange spådomme i folkeafstemnings-debatter er, at hvad der måtte fornemmes som katastrofalt 

i nuet, ofte løser sig nemmere end antaget hen over tid. 

Nu er luften så igen fuld af dystre forudsigelser op til folkeafstemningen om afskaffelse af retsforbeholdet 

til fordel for en tilvalgsordning. Derfor offentliggøres denne analyse fra den forholdsvis nystartede 

Analyseenheden 4V – Viden. Vækst. Velfærd. Verden. 

Med fokus på folkeafstemningens konsekvenser for dansk erhvervsliv er analysen ”Det med småt” lavet af 

researchere med årtiers ekspertise i EU. Analytikerne har efter bedste evne og fordomsfrit prøvet at 

identificere – så nøgternt og præcist som muligt – de fordele, ulemper og chancer, som for danske 

virksomheder og erhvervsorganisationer ligger forude. 

Arbejder du i en internationalt orienteret virksomhed, hvad enten du er selvstændig eller ansat, kan du 

forhåbentlig finde nyttige oplysninger. Dette er det første studie, som specifikt vurderer de retsakter, der er 

særlig vigtige for erhvervslivet. 

Skal man absolut spå, er det mest sikkert at gøre det på et solidt analysegrundlag. Det er det, 

Analyseenheden 4V forsøger at levere – alt med ærbødig hensyntagen til det gamle ordsprog om det 

besværlige ved spådomme i det hele taget. 

 
Analyseenheden 4V den 18. november 2015 
Koordinator: Erik Høgh-Sørensen    ehs@a4v.dk   Mobiltelefon + 45 5141 8410 
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Særlige bemærkninger 

 
Terrorangrebet mod Paris fredag den 13. november 2015 har af tragiske årsager sat dagsordenen for den 

sidste del af valgkampen op til Danmarks folkeafstemning 3. december 2015 om afskaffelse af 

retsforbeholdet. 

Dette betyder samtidig, at den offentlige debat om de retsakter, der er behandlet i denne analyse, groft 

sagt er ikke-eksisterende. Nærværende analyse var bestilt længe inden terrorangrebet i Paris ud fra et 

opdrag om så neutralt som muligt at belyse erhvervslivets interesser mht. de konkrete forordninger og 

direktiver. 

Men derudover er et par yderligere kommentarer relevante. 

Via stort anlagte statslige informationskampagner har store dele af den danske offentlighed været af den 

formodning, at vælgerne ved folkeafstemningen tager stilling til 22 konkrete retsakter, herunder Danmarks 

forbindelse til det fælleseuropæiske politisamarbejde Europol.  

Dette billede blev udfordret i valgkampens slutfase, da eksperter – upåagtet af medierne – såede tvivl om 

selve det forfatningsmæssige grundlag for at holde folkeafstemning:  

”De fem Ja-partier meddelte oprindeligt, at de vil anbefale 22 regler og sige nej til 10. Det er de tal, som 

regeringen stadig bruger i den officielle oplysning om folkeafstemningen. Men ifølge lovforslaget fra 8. 

oktober 2015 er de 22 blevet til 27 samt 100 Schengen-love og 2 fra politi- og straffesamarbejdet, så vi nu 

er på 129. Folketingets EU-Oplysning er nået frem til det samme tal.”1 

Katten i sækken? 

Forfatterne og udgiverne af bogen ”Hvad stemmer vi om?” var altså af den mening, at selve 

folkeafstemningsspørgsmålet var udformet på en måde, så gyldigheden af afstemningsresultatet kan 

betvivles. Denne vurdering kom bl.a. fra formanden for Retspolitisk Forening, advokat Bjørn Elmquist. 

Hertil kommer, at tilvalgsordningen åbner op for glidende overdragelse af yderligere suverænitet, som det 

måtte blive besluttet af et simpelt flertal i Folketinget engang i fremtiden. Med Grundlovens §19 og §20 in 

mente er det sandsynligt, at et ja fører til den hidtil mest kontroversielle grundlovs-retssag i Danmarks 43-

årige tilknytning til EF/EU. Yderligere tvivl gælder, hvorvidt folkeafstemningen bemyndiger et simpelt flertal 

i Folketinget til senere at tiltræde de sidste 10 retsakter, hvorefter det samlede antal EU-love og regler, der 

stemmes om, stiger til mindst 849.2 

 

                                                           
1
 Bonde, Jens-Peter: ”Hvad stemmer vi om?” (Retspolitisk Forening, udg. 6NOV2015) s 10. 

2
 Ibid.: s 10. 
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Et andet aspekt ved folkeafstemningen var, at mange høringsberettigede organisationer og instanser på 

grund af korte tidsfrister rejste tvivl om kvaliteten af den høringsproces, der havde til hensigt at danne 

grundlag for vælgernes samlede stillingtagen. Forbrugerrådet Tænk skrev eksempelvis 29. september 2015 

til Udenrigsministeriet: 

”Forbrugerrådet Tænk beklager, at vi hverken har været inddraget i forbindelse med analysen eller 

bagefter, især fordi vi er blevet orienteret om, at nogle organisationer har deltaget i et møde herom i 

foråret.” 

Hertil kom uenighed om Danmarks tilknytning til Europol i tilfælde af et nej samt spørgsmålet om, hvornår 

Danmark i tilfælde af et nej skal forlade Europol. Trods en heftig debat forblev spørgsmålet uafklaret, ikke 

mindst fordi dette er et politisk spørgsmål snarere end et juridisk. De seneste oplysninger fra Den Juridiske 

Tjeneste i EU’s Ministerråd tilsiger, at det i tilfælde af et nej vil vare adskillige år, før Danmark af juridiske 

årsager skal forlade det fælleseuropæiske politisamarbejde. 
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Konsekvensanalyse af EU’s konkursforordning 

 
Konklusion: Hvis EU’s konkursforordning (EF) nr. 1346/2000 gennemføres efter 

hensigten, vil det betyde store fordele. Omvendt kan konkursforordningen 

også medføre forretningsrisiko for mindre danske eksportvirksomheder. Dels 

på grund af retssikkerhedsmæssige problemer som følge af princippet om 

gensidig anerkendelse, dels på grund af den uklarhed, som vil opstå, når 

forordningen op-prioriterer gældssanering 

 

Forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 udstikker regler for behandling af grænseoverskridende 

konkurssager i EU. Formålet er at effektivisere sagsbehandling, undgå unødigt bureaukrati, og derved 

unødige tab for kreditorvirksomheder. 

Konkursret har dog historisk set fungeret forskelligt i medlemslandene med varierende grader af statslig 

intervention.3 Forordningen har ikke tidligere fungeret helt efter hensigten, bl.a. fordi problemramte 

virksomheder inden konkurs skiftede adresse til lande, hvor kreditorer stod dårligere. 

Forordningen måtte under finanskrisen revideres, da flere regeringer efterlyste lempelser til fordel for 

trængte virksomheder og en lovgivning inspireret af det amerikanske Chapter 11 om rekonstruktion, der 

beskytter trængte virksomheder mod kreditorer.4 

Danmark er som følge af sit EU-retsforbehold ikke omfattet af forordningen, men det vil ændre sig, hvis et 

flertal af vælgerne stemmer ja ved folkeafstemningen 3. december 2015. EU-Kommissionen afviste i 2001 

Danmarks anmodning om at blive del af konkursforordningen via en parallelaftale. Kommissionen 

vurderede, at EU ikke havde den fornødne interesse i en dansk tilknytning.5 

Baggrund 

Ifølge EU-Kommissionen er der hvert år cirka 50.000 konkurssager med et grænseoverskridende element, 

og mere end en million små og mellemstore europæiske virksomheder har udenlandske afdelinger eller 

joint ventures.6 

Konkursrets-advokater, bl.a. fra firmaerne Gorrissen Federspiel samt Plesner, har påpeget, at 

retsforbeholdet på dette felt skader danske kreditorer, fordi udenlandske retsinstanser ikke er forpligtet til 

at anerkende bobestyrere udpeget efter dansk ret.7 

                                                           
3 Bankruptcy Law and Practice in Historical Perspective (Univ. of Birmingham). Se litteraturliste. 
4
 Wall Street Journal 05APR2013: ”Europe Builds Own Chapter 11”. 

5
 Justitsministeriets notat om tilvalg af konkursforordningen. 

6
 EU-Kommissionen Memo 12/969 af 12DEC2012. 
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Den hidtidige belysning af (EF) nr. 1346/2000 i Danmark tager dog ikke højde for, hvorvidt forordningen 

rent faktisk fremover vil fungere efter hensigten, uanset dansk deltagelse eller ej. Videns-grundlaget 

forekommer begrænset, idet interessenter i en del høringssvar har beklaget sig over manglende 

refleksionstid. Endvidere lader de hidtidige vurderinger stort set unævnt, at forordningen efter høringerne 

er blevet ændret, bl.a. med det formål at lette muligheden for gældssanering.  

Dette kan mindske danske kreditorers mulighed for at inddrive tilgodehavender. Alligevel har erhvervslivet 

både direkte, og indirekte via finansieringen af Tænketanken Europa, generelt bakket op om et ja.8 

I nogle tilfælde kan der imidlertid være fordele ved national dansk insolvenslovgivning. Advokatfirmaerne 

Gorrissen Federspiel og Plesner, der er kuratorer i den omfattende OW Bunker-konkurs, har eksempelvis 

meddelt, at det vil være fordelagtigt at benytte sig af nuværende dansk lovgivning i inddrivelsen af op mod 

200 millioner kroner.9 

 

Sådan fungerer forordningen 

Formelt skal hovedinsolvensbehandlingen foregå i den stat, hvor centrum for skyldnerens hovedinteresser 

befinder sig (COMI). Forordningen giver mulighed for en såkaldt ”sekundær insolvensprocedure” i en anden 

stat, men denne mulighed er blevet begrænset i den seneste udgave af forordningen. Kurator i 

hovedproceduren i ét land kan midlertidigt bede om at få den sekundære procedure i et andet land sat i 

bero. 

En præcis afgrænsning mellem primær og sekundær insolvensprocedurer kan bære kimen til unødige 

retstvister og fordyrende bureaukrati,10 hvilket kan blive til ulempe for små- og mellemstore danske 

eksportvirksomheder. Alene på grund af deres størrelse må de forudses ofte at være omfattet af sekundær 

insolvens. Disse virksomheder kan i så fald være hensat til at kæmpe for deres ret ved udenlandske 

domstole i lighed med den nuværende retstilstand.11 

Det samme gælder i øvrigt for danske fagforeninger, hvis lønmodtagere måtte have penge til gode hos 

eksempelvis en polsk virksomhed. En sådan konkurs skal stadig ifølge forordningen generelt behandles 

                                                                                                                                                                                                 
7
 Politiken 1. dec. 2014: ”EU-forbehold bremser millionjagt”. 

8
 Tænketanken Europa 10DEC2014: ”Retsforbeholdet har spillet konkurs.” 

9
 FinansWatch 1. okt. 2015: ”OW-Bunker kurator bruger dansk regel i jagt på rederier.” 

I artiklen fremføres det, at kuratorerne Gorrissen Federspiel og Plesner ”anlægger en stribe retssager om krav mod 
rederier verden over i to danske retssale, og får de medhold i de danske retssale, så er vejen dels åbnet for op mod 
200 millioner kroner fra en stribe rederier, men det vil også vende op og ned på retspraksis for den slags sager.”  
10

 Retspraksis vil være uklar i nogle år, hvilket for eksportvirksomheder i hele Europa, ikke blot Danmark, vil være at 
anse som en forretningsrisiko. 
11

 For små og mellemstore danske virksomheder ville det i stedet være mere hensigtsmæssigt, hvis udenlandske 
virksomheder på dansk grund skulle kapitaliseres på en måde, så en eventuel retstvist kunne foregå på dansk grund 
ved danske domstole. 
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efter polsk ret, hvorefter danske ansattes problemstilling ikke forbedres i forhold til den nuværende 

retstilstand.12 

Gensidig anerkendelse 

Forordning (EF) nr. 1346/2000 indebærer, at medlemsstaterne skal anerkende hinandens konkursretlige 

beslutninger ud fra princippet om gensidig anerkendelse. Danske domstole kan herefter ikke efterprøve 

kendelser og afgørelser afsagt af udenlandske domstole, hvilket øger risikoen for, at danske virksomheder 

bliver underlagt en retspraksis, der er væsentlig anderledes end den hidtidige. 

Det bemærkes, at flertallet af danske eksperter og erhvervs- og fagorganisationer i deres 

konsekvensanalyser mestendels fokuserer på eventuelle fordele ved konkursforordningen. Princippet om 

gensidig anerkendelse går imidlertid to veje – både ind og ud af Danmark – med deraf følgende ulemper 

såvel som fordele.13 Den hidtidige brug af princippet om gensidig anerkendelse har inden for strafferetten, 

specifikt den europæiske arrestordre, ført til retssikkerhedsproblemer som en følge af uens 

implementering i medlemslandene.14 

Samme problem kan opstå inden for konkursretten med (EF) nr. 1846/2000. INSOL Europe, en europæisk 

brancheorganisation for konkursjurister, har konstateret, at gensidig anerkendelse ”har ført til talrige 

tvister. Konkursforordningen er tavs på dette område. Den regel, som refereres og følges i den juridiske 

litteratur, er første-gangs reglen, eller tidspunktsprioriterings-princippet. I henhold til denne regel vil den 

domstol, som først åbner insolvensbehandling, blive den domstol, som får den relevante jurisdiktion.”15 

Heraf kan udledes, at det for nervøse kreditorer handler om at være hurtig med indgivelse af en 

konkursbegæring, fordi dette øger chancen for at få hovedinsolvensproceduren ført i kreditorens hjemland. 

Hermed øges risikoen for, at (EF) 1346/2000 ikke virker efter hensigten fremover. Personer eller 

virksomheder fra ét medlemsland kan være fristet af at fremsætte uholdbare krav mod solvente 

virksomheder i et andet medlemsland. Det er hverken i virksomhedernes interesse eller i 

samfundsøkonomisk interesse i al almindelighed. 

 

 

                                                           
12

 Justitsministeriets notat om tilvalg af konkursforordningen: ”Eksempelvis vil krav fra eventuelle danske ansatte i en 
virksomhed, som er omfattet af en hovedinsolvensbehandling i en anden medlemsstat, skulle behandles i den 
medlemsstat efter reglerne dér.” 
13

 Eksempelvis fremhæver DTL’s chefjurist John Roy Vesterholm princippet om gensidig anerkendelse som en fordel.  
14 Eksempelvis rammeaftalen om den europæiske arrestordre. Her har udleveringssager været ført på baggrund af 

mistanke om tyveri af to bildæk, mens Tyskland på den anden side har nægtet at udlevere den danskfødte terrorist 
Søren Kam (1921-2015) i henhold til danske EU-arrestordrer. 
15

 Svar fra INSOL Europe til Analyseenheden 4V den 5NOV2015. 
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Uklar jurisdiktion 

Konkursbegæringer skal i hovedreglen behandles i det land, hvor det pågældende selskab har sit 

hovedsæde, hvilket bl.a. blev slået fast i sagen om den italienske virksomhed Interedil.16 Den flyttede i 2001 

sit hovedsæde til UK og blev året efter opløst og slettet fra det britiske selskabsregister. Alligevel indgav 

selskabet Intesa i 2003 konkursbegæring mod Interedil ved en italiensk domstol. Sagen afsluttedes ved EU-

Domstolens første instans med en afgørelse om, at ”centret for skyldnerens hovedinteresser” skal 

defineres ud fra en ”helhedsvurdering”, herunder hvorvidt ”såvel selskabets faktiske ledelse og tilsyn som 

dets interesseforvaltning befinder sig i en anden medlemsstat.”  

Begrebet ”helhedsvurdering” kan fortolkes, hvorimod retspraksis er mere klar, når det gælder tidspunktet 

for indgivelsen af insolvensbegæringen. En virksomhed, som flytter – eller flygter – til et andet EU-land, vil 

ifølge Justitsministeriet inden for tre måneder fortsat være omfattet af konkurslovgivningen i den gamle 

medlemsstat.17 Derudover kan det konstateres, at eventuelle uklarheder risikerer at bestå i en rum tid 

fremover på grund af sagsbehandlingstiderne ved EU-Domstolen. Dette ses ikke mindst i lyset af kendelsen 

i den såkaldte NNSA-sag i juni 2015.18 

Samtidig og i forlængelse heraf vurderer Justitsministeriet, at dansk tiltræden til konkursforordningen kan 

medføre flere sager ved danske domstole end tidligere, herunder bl.a. netop sager om placering af 

hovedinsolvensprocedurer. Det deraf følgende bureaukrati og øgede udgifter er problematisk for 

virksomheder, som generelt har behov for hurtig afklaring mht. tilgodehavender og deraf følgende 

investeringshorisonter. 

Større gennemsigtighed 

En af fordelene ved den reviderede forordning (EF) nr. 1346/2000 er øget gennemsigtighed for 

offentligheden, hvilket vil øge retssikkerheden og være fordelagtigt for mindre virksomheder, som ikke 

nødvendigvis har juridiske afdelinger til rådighed. 

Myndighederne i medlemslandene pålægges bl.a. 1) nye sprog- og oversættelseskrav, 2) virksomheder får 

en 45-dages tidshorisont til at gøre krav gældende ved en insolvensprocedure, og 3) en dansk 

kreditorvirksomhed behøver ikke nødvendigvis gøre brug af advokat i det land, hvor sagen behandles. 

Endelig er det land eller den myndighed, der i en konkret sag lægger hævd på en hovedinsolvensprocedure, 

forpligtet til at lave en reel prøvelse af denne beslutning. 

 

                                                           
16

 Fagpressen.eu. Se også sag C-396/09 af 20.10.2011. 
17

 Justitsministeriets notat om tilvalg af konkursforordningen. 
18

 Se sag C-649/13 af 11JUN2015, hvori EU-Domstolens første instans bl.a. i afsnit 44 konstaterer en ”risiko for 
konkurrerende og potentielt uoverensstemmende afgørelser.” 
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Databeskyttelse 

Konkursforordningen medfører oprettelse og offentliggørelse af nationale insolvensregistre. I Danmark har 

dette fået Datatilsynet og Institut for Menneskerettigheder til at advare om brud på grundlæggende 

databeskyttelsesretlige principper om bl.a. nødvendighed og proportionalitet, herunder offentliggørelse på 

internettet af navne og virksomheder. For danske virksomheder med aktiviteter i andre EU-medlemsstater 

kan et sådant register dog også vise sig at være en fordel, især hvis de retssikkerhedsmæssige spørgsmål 

bliver håndteret tilfredsstillende. Virksomheder overalt i Europa vil via insolvensregistrene få adgang til 

større viden om deres eksportmarkeder, herunder eventuelle fremtidige kommercielle partnere. 

Gældssanering og protektionisme 

Omvendt kan det virke komplicerende og risikabelt for danske virksomheder, at konkursforordningen i 

højere grad end tidligere levner mulighed for rekonstruktion og gældssanering. Sammenkoblet med 

princippet om gensidig anerkendelse kan det medføre tab for især mindre danske eksportvirksomheder. 

Lovgivernes hensigt med den seneste revision, som fandt sted under finanskrisen, var at hjælpe ”sunde” 

virksomheder med at overleve og give iværksættere en ny chance, herunder sågar gennemføre ordninger 

som beskytter virksomhedens hidtidige ledelse. Formålet var at mindske tab af job under krisen, men 

tilbage står en uklar retspraksis mht. definitionen på en ”økonomisk levedygtig” skyldner.19 Samtidig kan 

opprioriteringen af gældssanering åbne døren for rent ud protektionistiske tiltag i medlemslandene, hvis 

domstole og andre retsinstanser vil være underlagt politisk pres for at finde en mindelig løsning, der redder 

lokale arbejdspladser. Dette vil i givet fald være en ulempe for danske eksportvirksomheder. 

Konklusion 

På baggrund af de tidligere problemer vedr. forordning (EF) nr. 1346/2000 er det vanskeligt at afveje 

forordningens fordele eller ulemper. For mindre danske virksomheder rummer konkursforordningen i 

sidste ende potentiale for risici, bureaukrati og uoverskuelighed som følge af princippet om gensidig 

anerkendelse. Disse risici berører især små virksomheder, fordi de sjældent har lige så store juridiske 

ressourcer som store. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ifølge Justitsministeriets notat udvides forordningens anvendelsesområde ved, at der flyttes ”fokus fra likvidation 
(afvikling) til rekonstruktion (videreførsel) af insolvente virksomheder”, hvorved det bliver sværere at tvangsrealisere 
en skyldners aktiviteter. 
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Konsekvensanalyse af EU’s betalingspåkravsforordning  
 

Konklusion: Forordning (EF) nr. 1896/2006 har til hensigt er at effektivisere 

inkasso på tværs af grænser. Ordningen er stort set ubrugt i Europa. Indføres 

den i Danmark, vil det forringe retsstillingen for påståede debitorer. Hertil 

kommer, at princippet om gensidig anerkendelse af afgørelser på tværs af 

landegrænser kan føre til retssikkerhedsproblemer, især for mindre danske 

virksomheder 

 

Forordning (EF) nr. 1896/2006 er kendt som betalingspåkravsforordningen og har til hensigt at gøre 

inkassosager nemmere og billigere at føre på tværs af landegrænser. Forordningen omhandler sager, hvor 

en gæld i udgangspunktet ikke bestrides af skyldneren, og hvor spørgsmålet alene omhandler inddrivelse. 

En EU-inkassosag foregår ved, at den person, som mener at have penge til gode, udfylder en 

standardformular og sender den til en domstol eller myndighed i det EU-medlemsland, hvor skyldneren har 

sit hovedsæde eller opholdssted. Sagen skal have et internationalt element, dvs. to danskere kan ikke bruge 

EU-forordningen til at løse en dansk sag.20 Der er ingen maksimal beløbsgrænse, og forordningen 

indeholder ikke krav om, at der skal have været sendt rykkerskrivelser, inden en kreditor benytter (EF) nr. 

1896/2006.21 

Danmark deltager ikke som følge af det retlige forbehold, men betalingspåkravsforordningen er en af de 

retsakter, der bliver til dansk lov i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen 3. december 2015.  

Uden henvisning til den specifikke forordning har inkasso-industrien hævdet, at sene betalinger er 

ensbetydende med tab af millioner af jobs, ikke mindst i de tilfælde, hvor sen betaling medfører 

betalingsstandsning for kreditor. I Øst- og Sydeuropa mener 40 pct. af virksomhederne, at de ville kunne 

skabe flere jobs, hvis de fik hurtigere betaling. I Nordeuropa er det tilsvarende tal 16 pct.22 

Dansk inkassoproces 

Danmark har et nationalt betalingspåkrav, kendt som den forenklede inkassoproces, der til forskel fra (EF) 

nr. 1896/2006 omfatter beløb på maksimalt DKK 100.000. Andre forskelle mellem de to retsakter er, at der 

i Danmark er længere svarfrister, samt mulighed for at kære en afgørelse til højere instans. Retssikkerheden 

for debitor er med andre ord større i den danske inkassoprocedure. 

                                                           
20 Se sag (C-618/10) af 14JUN2012. Her konstateres det, at en sag skal have grænseoverskridende karakter, før der kan 

blive tale om en EU-betalingspåkravsprocedure. 
21

 Justitsministeriet: ”Samarbejdet om retlige og indre anliggender” s 88. 
22

 Intrum Justitia: ”European Payment Report” (2015).  
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I resten af EU har forordningen været i kraft siden december 2008, men med kun cirka 13.000 sager om 

året på europæisk plan må den anses som nærmest ubrugt i forhold til det potentielle antal sager, 

eksempelvis som følge af e-handel. I Tyskland blev der i 2014 indgivet 3.286 krav til en værdi af EUR 74 

millioner, svarende til dobbelt så mange som året før.23 

Årsagerne kan være, at forordningen i mange EU-lande er ukendt og/eller ineffektiv, de nationale 

retssystemer er forskellige, og forordningen gør det fhv. nemt at undvige inkassokrav. En skyldner skal blot 

inden for 30 dage fra notifikation bestride kravet. Så bliver sagen standset automatisk, hvorefter tvisten 

kun kan afgøres ved en almindelig civil retssag, f.eks. via småkravsforordningen (EF) nr. 861/2007.24 Netop i 

inkassosager må det formodes, at skyldner ofte vil udskyde betaling så længe som muligt, og dermed kan 

den nemme afvisningsmulighed inden for 30 dage være årsagen til det ringe kendskab til forordningen. 

De seneste nationale statistikker, indsamlet og offentliggjort i oktober 2015 af EU-Kommissionen indikerer 

også forordningens begrænsede relevans. Samtidig er der tegn på problemer med retspraksis og 

effektivitet. Forordningens artikel 14 tillader, at kreditor kan få medhold i et krav uden at skulle fremlægge 

bevis for, at debitor har fået forkyndt betalingspåkrævningen. Dette kan ventes at medføre mange tvister 

om, hvorvidt debitor i tide har kendt til kravet og haft retmæssig adgang til at forsvare sig. 

I Frankrig og Tyskland gøres der indsigelse i 16 pct. af de inkassosager, som behandles via (EF) nr. 

1896/2006, mens det tilsvarende tal i Grækenland er på over 50 pct.25 Dvs. i Grækenland kan en kreditor 

opleve, at brugen af EU’s betalingspåkravsforordning er en fordyrende juridisk omvej. 

Forud for folkeafstemningen 3. december 2015 i Danmark har Justitsministeriet imidlertid vurderet, at 

indførelse af forordningen vil være omkostningsbesparende og derved indebære fordele for borgere og 

virksomheder. Ministerierne henviser i offentligheden til et teoretisk scenarie i form af et hypotetisk krav 

fra en møbelproducent i Næstved mod en møbelforretning i Amsterdam.26  

I praksis har der i iværksætternetværket Amino været forlydender om det omvendte i form af et juridisk 

grundløst betalingspåkrav udstedt fra Tyskland i 2011 mod en dansk IT-virksomhed.27 Hertil kommer, at de 

tidlige høringssvar fra bl.a. Dommerforeningen og danske inkassoadvokater netop har advaret om 

retssikkerhedsproblemer ved (EF) nr. 1896/2006. 

                                                           
23

 EU-Kommissionen COM(2015) 495 final 13.10.2015. 
24

 En skyldner behøver ikke begrunde sin indsigelse for at standse et betalingspåkrav. Se særskilt notat fra 
Analyseenheden 4V om småkravsforordningen. 
25

 EU-Kommissionen COM(2015) 495 final 13OKT2015. 
26

 Se eksempelvis http://3december.dk/retsomraader/handel-over-graenser/ 
27

 Fordringen var udstedt 14SEP2011 og ifølge den danske skyldner åbenbart grundløs, fordi den omtvistede vare på 
fordringstidspunktet allerede var returneret til den tyske leverandør. Sidstnævnte indledte en påkravssag, uagtet at 
(EF) nr. 1896/2006 på daværende tidspunkt ikke havde juridisk gyldighed i Danmark. Uden der i denne sammenhæng 
tages stilling til skyldsspørgsmålet, kan det konstateres, at den danske borger var beskyttet af retsforbeholdet. 
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En af hensigterne bag forordningen er at mindske behovet for advokatbistand, men reelt er det for en stor 

del netop advokater og virksomheder, der har gjort brug af betalingspåkravsproceduren ifølge EU-

Kommissionen. Der spekuleres endvidere i brugen af forordningen, idet nogle virksomheder ”kunstigt 

skaber et gældsoverdragende scenario” for at kunne anlægge sager.28  

Dette indikerer, at forordningen kan bruges til at tilsidesætte national lovgivning, hvilket sandsynligvis vil 

medføre en uklar retstilstand. I Danmark har interessent-organisationer mestendels udtrykt støtte til dansk 

tilslutning til betalingspåkravsforordningen. 

Gensidig anerkendelse 

Princippet om gensidig anerkendelse vil ”i et vist videre omfang” blive indført som dansk lov ifølge 

Justitsministeriet, hvis betalingspåkravsforordningen bliver indført ved et ja 3. december 2015.  

Dette princip har inden for EU’s fælles strafferet medført retssikkerhedsproblemer for enkeltpersoner,29 og 

betalingspåkravsforordningen kan af samme grund udløse retssikkerhedsproblemer for virksomheder. Dels 

på grund af den pt. uens implementering i medlemslandene, dels på grund af tvivl vedr. Bruxelles I-

forordningens relevans for valg af jurisdiktion og dermed dansk brug af betalingspåkravsforordningen.30 

Konklusion 

Betalingspåkravsforordningen er stort set ubrugt i Europa, og det er uklart, hvad dens potentiale er. Alene 

på grund af sin eksistens kan forordningen medføre øgede administrative byrder for virksomheder og 

offentlige instanser. Dette vil blive oplevet negativt af virksomheder, der uden succes prøver at bruge 

betalingspåkravsforordningen blot for at konstatere, at denne forordning er en unødig omvej til at få 

afgjort ret og vrang. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 EU-Kommissionen COM(2015) 495 final 13OKT2015. 
29

 EU-Kommissionen COM(2011) 175 final 16APR2011. Eksempelvis rammeaftalen om den europæiske arrestordre.  
30

 EU-Kommissionen COM(2015) 495 final 13OKT2015. Mht. Bruxelles I-forordningen, se: 
Justitsministeriet: ”Samarbejdet om retlige og indre anliggender” (marts 2015). 
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Konsekvensanalyse af EU’s direktiv om markedsmisbrug 
 

Konklusion: Direktiv nr. 2014/57/EU om markedsmisbrug, dvs. insiderhandel 

og kursmanipulation, er en naturlig forlængelse af tidligere samarbejder, som 

Danmark har deltaget i. Det er i danske virksomheders interesse fortsat at 

være en del af dette samarbejde 

 

Markedsmisbrugsdirektivet, kendt som direktiv nr. 2014/57/EU, skaber fælles regler for bekæmpelse af 

kursmanipulation og insiderhandel og er en videreudvikling af tidligere EU-lovgivning med det formål at 

styrke tilsynet med den finansielle sektor. 

Direktivet pålægger medlemslandene at indføre lovgivning, der gør det strafbart forsætligt og/eller 

uretmæssigt at videregive intern viden, eksempelvis for at påvirke aktiekurser op eller ned. 

Direktivet gælder også for auktioner og budrunder, men ikke for 1) virksomheders aktie-

tilbagekøbsprogrammer, 2) handel med henblik på stabilisering af værdipapirer, 3) statslig valuta-, gælds-, 

og pengepolitik, 4) EU’s klimapolitik, herunder CO2-handel og 5) udførelse af EU’s landbrugs- og 

fiskeripolitik.  

Det reviderede direktiv vil i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen 3. december 2015 komme til at gælde 

også i Danmark. Justitsministeriet forventer i så fald kun få og små ændringer af eksisterende dansk ret. 

Ikke baseret på gensidig anerkendelse 

Som et vigtigt element fremgår, at direktivet ikke er baseret på grundprincippet om gensidig anerkendelse 

af respektive kendelser i medlemslandene. Gensidig anerkendelse betyder eksempelvis, at en domstol i et 

andet land kan have bindende dømmekraft i Danmark, også i tilfælde hvor gerningen ikke nødvendigvis er 

strafbar efter dansk lov. Dette aspekt har vist sig at medføre problemer i forbindelse med eksempelvis den 

europæiske arrestordre, hvor princippet om gensidig anerkendelse har været gældende siden 2004.31 

I stedet for gensidig anerkendelse opererer markedsmisbrugsdirektivet efter et blødere princip om, at et 

medlemsland, der beslutter sig for at dømme i en given sag med delvis grænseoverskridende facetter, skal 

underrette EU-Kommissionen. 

Minimumsstraffe 

Markedsmisbrugsdirektivet fastsætter minimumsstraframmer, hvilket ikke har været dansk retstradition. 

Uretmæssig videregivelse af intern viden med henblik på kursmanipulation skal under særligt skærpende 

                                                           
31

 EU-Kommissionen COM(2011) 175 final 16APR2011. 
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omstændigheder fremover straffes med fængsel indtil to år. Ifølge nugældende dansk ret er 

maksimumstraffen fængsel i halvandet år. 

To forskellige artikler 

At direktivet overhovedet er tema for en folkeafstemning skyldes, at EU-Kommissionen har valgt at bruge 

to forskellige artikler i traktaten som grundlag for henholdsvis markedsmisbrugsdirektivet og den nært 

beslægtede markedsmisbrugsforordning (EU) nr. 596/2014. Danmark deltager ikke i direktivet, men 

derimod i forordningen, hvis lovgrundlag ikke er omfattet af det danske rets- og asylforbehold.  

Både forordning og direktiv træder i kraft i EU 3. juli 2016 med eller uden dansk deltagelse. 

Markedsmisbrugsdirektivet burde ikke være et folkeafstemnings-spørgsmål i Danmark, idet der i al 

væsentlighed ikke afgives reel suverænitet. Direktivet er en naturlig fortsættelse af tidligere samarbejder, 

som Danmark har deltaget i. Det kan overvejes, om direktivet er vidtgående nok til at have en præventiv 

effekt.  
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Konsekvensanalyse af EU’s mæglingsdirektiv 
 

Konklusion: Mæglingsdirektivet, også kendt som 2008/52/EF, bruges kun i få 

EU-lande. Samlet set skal danske virksomheder således ikke forvente større 

fordele af mæglingsdirektivet, men omvendt heller ikke negative konsekvenser 

 

Direktiv 2008/52/EF, der også kendes som EU’s mæglingsdirektiv, har til formål at tilskynde parter i en strid, 

der er grænseoverskridende i sit indhold og sin konsekvens, til at søge at bilægge striden gennem mægling i 

stedet for at starte en retssag. 

Direktivet skal både fremme brugen af mægling i eksempelvis familiestridigheder og tilskynde 

virksomheder til at vælge mægling fremfor at gå i retten. Endelig skal direktivet skabe bedre muligheder 

for, at advokater og andre uddannes som mæglere. Det er svært at opgøre, hvor samfundsøkonomisk 

effektivt mægling er. Ifølge et EU-studie kan tabene ved at undlade mægling for en sag omhandlende EUR 

200.000 beløbe sig til cirka EUR 13.000 og næsten et års ekstra sagsbehandlingstid.32 

Det er Justitsministeriets vurdering, at direktivet ikke vil få videre konsekvenser for dansk lovgivning, der er 

kendetegnet ved, at mægling i privat regi ikke er reguleret og dermed et stedbarn i dansk jura. Emnet er 

heller ikke fremtrædende hos Danske Advokater, der står for den vigtigste mediator-uddannelse. Her er de 

europæiske perspektiver f.eks. ikke nævnt i foreningens kursuskatalog.33 

Kun brugt i seks lande 

Siden indførelsen i 2008 har direktivet ikke ført til større ændringer i retspraksis i de seks EU-lande, der har 

tilsluttet sig og ratificeret direktivet.34 Det samme gælder tre andre lande, herunder Storbritannien, der 

delvist har omsat direktivet i praksis. Undtagelserne her er Italien, der gør forsøg med tvungen mægling 

samt Tyskland, hvor der gennem en række år har været en udtalt akademisk respekt for mægling som fag – 

imidlertid har disse to lande endnu ikke omsat direktivet i praksis.  

Både i den danske tradition og under dette direktiv gælder, at mægling kun giver mening, hvis begge parter 

ønsker at gå den vej. 

Begrænset debat i Danmark  

Ordningen har ikke fået megen opmærksomhed i debatten forud for den danske folkeafstemning om 

retsforbeholdet 3. december 2015. Typisk fremhæves det, at hvis man vælger at prøve sig med mægling, så 

har det opsættende virkning i forhold til tidsfrister. Et forsøg på mægling forhindrer ikke parterne i senere 

                                                           
32

 Libralex: The impact of the EU Mediation Directive. Se litteraturliste. 
33

 Danske Advokater: Kurser & Uddannelser. 
34

 Libralex: The impact of the EU Mediation Directive. Se litteraturliste. 
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at løse konflikten ved en domstol. Direktivets artikel 8 fremhæver da også, at medlemslandene skal sikre, at 

forsøg på mægling ikke forringer parternes muligheder for senere at løse konflikten på mere traditionel vis. 

Konklusion 

Ordningen forventes i sin nuværende form at være neutral for dansk erhvervsliv. Det er i værste fald en 

overflødig og unødvendig og dermed samfundsøkonomisk dyr ordning, da der ikke er nogen større dansk 

retstradition for mægling. Omkring 400 danske advokater har lov til at kalde sig mediatorer. Antallet af 

mæglingsforsøg i erhvervsmæssig sammenhæng opgøres til mellem 500 og 2000 årligt. 
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Konsekvensanalyse af EU’s Rom I-forordning 
 

Konklusion: Forordning (EF) nr. 593/2008 (kaldet Rom I) handler om, hvilket 

lands lovgivning der skal bruges til at afgøre en grænseoverskridende civil- og 

handelsretssag. Eksperter er uenige om, hvor store ændringer Rom I vil 

medføre i forhold til tidligere. En forsigtig formodning er, at forordningen vil 

skabe øget klarhed og dermed være gavnlig for virksomheder, men princippet 

om gensidig anerkendelse kan også blive en risiko for danske virksomheder 

 

Forordning (EF) nr. 593/2008, der også er kendt som Rom I-forordningen, har til hensigt at øge 

gennemskueligheden i EU-retten. Regelsættet udstikker rammer for hvilke love, der skal benyttes, når intet 

er aftalt på forhånd mellem to parter, eksempelvis en sælger i land A og en køber i land B. 

Rom I gælder altså ikke i tilfælde, hvor parterne i deres indbyrdes kontrakt allerede har besluttet, hvordan 

en eventuel tvist skal afgøres. Sådanne kontrakter udspecificerer f.eks. det sprog, som skal benyttes, og de 

relevante domstols-, voldgifts-, og værnetingsspørgsmål. 

Forordning (EF) nr. 593/2008 gælder med andre ord de civile tvister, hvor kontrakten ikke specificerer 

lovvalget. Det betyder også, at forbrugere, der køber i udlandet, skal være opmærksomme på det med 

småt i kontrakterne.  

Forordningen ventes at få betydning for eksempel i e-handelssager og forbrugersager, og netop 

forbrugerrettigheder og retssikkerhed har været oppe og vende i den debat, der i Danmark har været om 

forordningen op til folkeafstemningen 3. december 2015. Disse spørgsmål deler eksperterne.35 

Sådan fungerer Rom I 

Rom I-forordningen er en videreudvikling af den lidt blødere Rom I-konventionen fra 1980, som Danmark 

pt. er med i. 

Hovedreglen i (EF) nr. 593/2008 er, at en tvist skal afgøres af loven i det land, hvor service- eller vare 

udbyderen har sit sædvanlige opholdssted. Ofte vil Rom I-forordningen tilsige, at en eventuel retssag skal 

                                                           
35

 Folketingets Grundnotat om Rom I, REU Alm.del Bilag 703. Heraf fremgår, at danske eksperter og organisationer har 
divergerende opfattelser, eksempelvis vedr. konsekvenserne for e-handel og forbrugersikkerhed. Professor i 
formueret Joseph Lookofsky er bekymret for retssikkerheden: ”Forordningsforslaget vil medføre et meget stift 
lovvalgssystem, og ønsket om ensartede resultater vil kun kunne opnås på bekostning af rimelighedshensyn i den 
enkelte sag.” 
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køre i leverandørens hjemland eller efter hans hjemlands lovgivning.36 Definitionen er i udgangspunktet 1) 

det land, hvortil kontrakten har størst tilknytning og 2) det land, hvor leverandøren har sit opholdssted. 

Rom I-forordningen har også relevans for fagretlige stridigheder, idet individuelle arbejdskontrakter er 

underlagt loven i det land, hvori eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis arbejder. I eventuelle tvister med 

arbejdsgiver er det således arbejdstageren, som kan have ”hjemmebane”. Men noget klart lovvalg er der 

ikke tale om.  

Væsentlige undtagelser 

På en række områder, herunder forbrugerrettigheder, udstikker Rom I andre regler. I hovedreglen afgøres 

forbrugersager i køberens land, ikke sælgerens.37 

Virksomheder og borgere skal som nævnt ved aftale-indgåelsen gøre sig klart, om de vil bruge Rom I-

forordningen, eller alternativt udforme kontrakten, så der på forhånd er enighed om, hvilket land der skal 

have dømmekraft (dvs. hvilken lov skal vælges). 

Dette indgår og bør indgå i en dansk eksportvirksomheds salgs- og service/vedligehold strategi. Er en 

virksomhed overbevist om eget produkts fortræffeligheder, kan virksomheden få konkurrencefordel af at 

acceptere lovgivningen i det land, hvortil varen eller ydelsen eksporteres. Det vil virke beroligende for den 

udenlandske kunde. 

Omvendt er det for små og mellemstore virksomheder oftest fordelagtigt at føre en civil retssag i eget 

hjemland, for så skal der bruges mindre tid og penge på eksempelvis oversættelser. I udlandet er mindre 

virksomheder mere sårbare.  

Konsekvenser 

Ifølge Justitsministeriet er der kun få og små forskelle mellem den EU-forordning, som Danmark ikke 

deltager i, og den konvention som Danmark deltager i. Den officielle vurdering er, at forordningen er lidt 

mere klar og præcis end konventionen, men at der ikke vil komme væsentlige ændringer i dansk ret, hvis 

det bliver et ja ved folkeafstemningen 3. december 2015.  

Ifølge Justitsministeriet vil dansk accept af Rom I skabe en ”mere klar og forudsigelig retstilstand for 

borgere og virksomheder, der handler på tværs af grænserne”.  

Dette betyder ikke nødvendigvis store fordele i forhold til den nuværende retstilstand.38 En jysk 

virksomhed, der eksempelvis hyrer en tysk virksomhed til rengøring i Danmark, vil skulle føre en eventuel 

                                                           
36

 Afgørelser kan dog fortsat godt blive en kompliceret affære. I princippet indebærer Rom I-forordningen mulighed 
for, at en europæisk sag skal bedømmes ved en dansk domstol efter amerikansk ret. 
37

 På visse forudsætninger, herunder at sælger fra et andet medlemsland har lavet reklame for sit produkt i køberens 
land, jvfr. (EF) nr. 593/2008 art. 6, stk. 1. 
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sag om kontraktmisligholdelse efter tysk lov. Generelt ventes danske domstole at miste dømmekraft, idet 

de vil have færre muligheder for at gå ind i en sag, der allerede er afgjort i udlandet, uanset om kendelsen 

eksempelvis berører danske statsborgere.39 Dette kan være både en fordel (effektivitet) og en ulempe 

(retssikkerhed). 

Gensidig anerkendelse 

Rom I kan med tiden få større betydning på grund af princippet om gensidig anerkendelse af domme og 

kendelser på tværs af EU-grænser. Det betyder, at ét lands domstole, eksempelvis i Danmark, kan miste 

jurisdiktion og dømmekraft, hvis det er et andet lands domstole, eksempelvis i Letland, som har 

dømmekraften (eller omvendt).  

I sådanne tilfælde er en lettisk kendelse eksempelvis bindende for en dansk virksomhed eller borger, hvilket 

kan byde på problemer mht. retssikkerhed og retsbevidsthed.40 

Konklusion 

Rom I-forordningen har til hensigt at øge effektivitet og gennemskuelighed. Hvis denne hensigt opnås, vil 

det være en fordel for såvel danske som europæiske virksomheder. I mangel af ny retspraksis er der ingen 

garanti for, at dette vil ske, dels pga. 1) undtagelser af bestemte økonomiske sektorer 2) princippet om 

gensidig anerkendelse EU-landene imellem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
38

 Se eksempelvis undtagelsesklausulen art. 4, stk. 5. 2, som giver mulighed for at tilsidesætte formodnings-kriteriet. I 
forordningen er kravet for brug af undtagelsesklausulen dog skærpet i forhold til den gamle konvention. 
39

 Justitsministeriet noterer, at ”reglerne i forordningen er således mere klare og præcise, da der ikke er tale om 
formodningsregler. Samtidig betyder det dog, at domstolene ved et tilvalg af forordningen får frataget det videre 
skøn, som de har efter reglerne i Rom-konventionen.” 
40

 Se Appendix A for mere om princippet om gensidig anerkendelse.  
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Konsekvensanalyse af EU’s småkravsforordning 
 

Konklusion: Formålet bag småkravsforordningen (EF) nr. 861/2007 er positiv 

for dansk erhvervsliv, idet forordningen adresserer problemer for eksempelvis 

e-handel hen over grænser. Imidlertid er der visse retssikkerhedsmæssige risici 

for især mindre danske virksomheder pga. forordningens princip om gensidig 

anerkendelse. Det betyder, at en kendelse eller dom afsagt i et andet land har 

bindende virkning i Danmark. Ydermere kan danske virksomheder blive ramt af 

frivole krav, der efter dansk retspraksis er grundløse, men som på grund af (EF) 

nr. 861/2007 kan blive både dyre og besværlige at forsvare sig imod i forhold 

til den nuværende retstilstand 

 

Forordning (EF) nr. 861/2007, bedre kendt som småkravsforordningen, har til hensigt at bistå 

privatpersoner og virksomheder med hurtigere og mindre bekostelige afgørelser i sager, hvor skyldner 

befinder sig i et andet EU-land.41 Forordningen får eksempelvis virkning for e-handel i Europa og er dermed 

vigtig for mange danske virksomheder og for almindelige forbrugere. 

Småkravsforordningen blev vedtaget 11. juli 2007 og trådte i kraft i 2009. Den indebærer bl.a., at man som 

kreditor som oftest kan gå til en domstol i sit hjemland for at kræve sin ret og uden nødvendigvis at skulle 

bruge penge på advokatbistand. Man kan i mange tilfælde også vælge at benytte en eventuel national 

småkravslovgivning i modpartens hjemland.42 De ofte indviklede nationale ordninger er imidlertid netop en 

af årsagerne til, at en fælleseuropæisk småkravsforordning er opstået. 

Trods effektiviserings-potentialet har (EF) nr. 861/2007 hidtil vist sig at være uden større virkning, og 

kommende revisioner komplicerer tingene for de danske vælgere, som skal tage stilling ved 

folkeafstemningen 3. december 2015. Revisionerne ventes at gøre småkravsforordningen langt mere 

vidtgående. 

Ifølge den aftale, som ja-siden i debatten, de politiske partier Venstre, Konservative, Radikale, 

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, har indgået forud for folkeafstemningen, vil dansk tiltræden 

til småkravsforordningen virke ”forenklende” og ”omkostningsbesparende”.43 

Dette forudsætter imidlertid, at småkravsforordningen fremover viser sig mere effektiv end hidtil. I så fald 

kan der være endog store fordele for europæiske forbrugere og små- og mellemstore virksomheder. De vil 

inden for en tidshorisont på tre-seks måneder få væsentligt nemmere ved at forfølge grænseoverskridende 

                                                           
41

 EU-Kommissionens forslag til snarlig revision sigter på i nogle tilfælde at lade småkravsforordningen gælde mellem 
to parter fra samme land. (EF) 861/2007 rummer pt. mulighed for at lægge sag an fra Europa mod parter i tredjelande. 
42

 Hvis der findes en national småkravslov i det pågældende land. 
43

 Statsministeriet: Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender. 
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retstvister om beløb for op til EUR 2.000, svarende til cirka DKK 14.900. Proceduren er skriftlig og foregår i 

de fleste tilfælde ved, at kreditor udfylder en formular, som stiles til en domstol i hjemlandet, der 

videresender kravet til rette myndighed i det land, hvor skyldner befinder sig. Hensigten er, at kreditor ikke 

nødvendigvis får brug for advokatbistand, hvilket vil gøre det billigere at føre en småkravssag.44 Retten er 

desuden forpligtet til at hjælpe parterne med at udfylde formularer korrekt. 

Småkravsforordningens manglende gennemslagskraft hidtil kan bl.a. skyldes, at krav kan kræves udfærdiget 

på det sprog, der benyttes i det land, hvor sagen skal behandles.45 Desuden dækker forordningen kun beløb 

på op til EUR 2.000. Den nuværende version af (EF) nr. 861/2007 er først trådt i kraft i 2015, hvorfor der 

mangler retspraktiske pejlemærker.46 

Ændringer undervejs 

Som reaktion på småkravsforordningens manglende effekt foreslog EU-Kommissionen i november 2013 at 

hæve den maksimale grænse fra EUR 2.000 til EUR 10.000.47 Dette vil i givet fald medføre en væsentlig 

stigning i antallet af sager, inklusive i Danmark, på en måde, som ikke pt. er grundigt analyseret. Hæves 

beløbsgrænsen til EUR 10.000, vil parterne i en tvist have incitament til at benytte sig af fordyrende 

advokatbistand. Dette strider mod den oprindelige hensigt bag forordningen og vil mindske forordningens 

positive effekt for forbrugere og små og mellemstore virksomheder. 

En forhøjelse af maksimumbeløbet vil også skabe afgrænsningsspørgsmål i forhold til Danmarks allerede 

eksisterende nationale småkravslovgivning, der dækker beløb på under DKK 50.000. Den danske lovgivning 

anses generelt som velfungerende. Vedtages EU-Kommissionens forslag, kan der endvidere opstå tvivl i 

forhold til den danske småkravslovgivning, fordi forordningens virkeområde udvides til også at dække sager 

mellem to borgere fra samme land, hvis blot tvisten har et ”grænseoverskridende element”. Dette har vakt 

bekymring hos flere danske erhvervsorganisationer.48 

Jurisdiktion 

Forordningen ses af nogle som en nødvendighed,49 selvom Justitsministeriet har noteret, at civilretlige 

afgørelser truffet efter den danske småsags-proces allerede kan anerkendes og fuldbyrdes i andre EU-lande 

ved hjælp af den beslægtede Bruxelles I-forordning. Den er Danmark med i via en parallelaftale. Bruxelles I-

forordningen giver imidlertid ikke komplette retningslinjer for gensidig anerkendelse af afgørelser 

                                                           
44

 Justitsministeriets notat om tilvalg af småkravsforordningen. 
45

 Studie foretaget af Polens Nationale Skole for Jura og Offentlige Anklagere. Se litteraturliste. 
46 Studie foretaget af Letlands Justitsministerium. Se litteraturliste. 
47

 COM(2013) 794 final 19NOV2013. 
48

 I forløbet har bl.a. Håndværkerrådet, Finansrådet, Forbrugerrådet og Advokatrådet udtrykt forbehold mht. 
afgrænsning mellem nationale og europæiske tvister. 
49

 Tænketanken Europa skriver i research brief af 8JAN2015, at ”konsekvenserne ved at stå udenfor kan blive mere 
mærkbare for danske forbrugere og virksomheder” i tilfælde af et nej. 



 Empiri:  

 

 
           ANALYSEENHEDEN 4V APS                      www.a4v.dk                              CVR  37106461 
 
 

ANALYSEENHEDEN 4V APS  VIDEN. VÆKST. VELFÆRD. VERDEN. 

Denne analyse er lavet af Analyseenheden 4V. Ved citat skal kilden nævnes. 

Side | 22 

medlemsstaterne imellem.50 I den litteratur, som er benyttet i denne analyse, synes det vigtige spørgsmål 

om jurisdiktion ikke afklaret tilfredsstillende. Hertil kommer, at hverken småkravsforordningen eller den 

reviderede Bruxelles I-forordning har nogen lang retspraksis bag sig. 

IT, forum shopping og gebyrer 

En fordel ved småkravsforordningen er en række relativt stramme, men i udgangspunktet rimelige, 

tidfrister for svar. Sagsbehandling foregår skriftligt i næsten alle tilfælde uden retsmøder, om end der åbnes 

op for brug af webvideo og anden IT. Brugen af IT kan udløse en stor effektiviseringsfordel i hele Europa. 

Heroverfor fremstår flere ulemper. Forordning (EF) nr. 861/2007 giver mulighed for at anke en afgørelse til 

nationale domstole, hvor dette er muligt. Dette kan forhale og fordyre sagsbehandlinger og i praksis føre til, 

at parterne søger at anbringe sagen, hvor det er mest fordelagtigt for dem (forum shopping). Det medfører 

også risiko for, at småkravsforordningen i nogle tilfælde kan virke imod den erklærede hensigt om 

forenkling og effektivisering, fordi småkravsproceduren kan ende med at være blot et ekstra og fordyrende 

skridt på vejen mod afklaring af en tvist. 

En af de væsentligste problemstillinger hos danske interessenter har været, at sagsbehandlende domstole 

og myndigheder har ret til at kræve helt op 10 procent af det omtvistede beløb i gebyr, hvilket kan få nogle 

små-kreditorer til forlods at opgive et ellers rimeligt krav. 

Uanset det forholdsvis spinkle videns-grundlag har en del danske organisationer, herunder 

transportorganisationerne ITD og DTL udtalt sig forbavsende fordelagtigt til fordel for et ja. I Tænketanken 

Europas tilfælde endog meget entusiastisk.51 

Gensidig anerkendelse 

Småkravsforordningen baserer sig imidlertid på princippet om gensidig anerkendelse, så en afgørelse i ét 

land skal accepteres og implementeres med bindende virkning i andre lande. Inden for andre retsområder 

såsom EU’s arrestordre har gensidig anerkendelse budt på grundlæggende retssikkerhedsmæssige 

problemer, fordi lovgivning og retstraditioner kan være vidt forskellige fra land til land.52 

                                                           
50

 Justitsministeriets notat om tilvalg af småkravsforordningen anfører, at ”et tilvalg af den europæiske 
småkravsprocedure vil således betyde, at danske myndigheder i medfør af den europæiske småkravsprocedure i et 
vist videre omfang vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde afgørelser, som ikke kunne anerkendes og 
fuldbyrdes efter Bruxelles I-forordningen.” 
51

 Tænketanken Europa skriver f.eks. i research brief af 8JAN2015, at ”den fælleseuropæiske småkravsprocedure sikrer 
effektiv behandling i køberens eget land, hvis en køber ønsker at få pengene for en vare retur.” I henhold til Bruxelles 
I-forordningen er det ikke givet, at en sag kan føres i køberens land. 
52

 Gensidig anerkendelse betyder, at retsafgørelser skal anerkendes og gennemføres i andre medlemsstater uden at 
der kan gøres indsigelse. Samtidig rummer lovvalgsforordningen Bruxelles I mulighed for, at en person eller 
virksomhed, som befinder sig i medlemsstat A, kan anlægge småkravssag i sit hjemland mod en person eller 
virksomhed i medlemsstat B.  
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Hvad angår småkravsforordningen er det eksempelvis en ulempe for danske virksomheder og forbrugere i 

forhold til den nuværende danske retstilstand, at en afgørelse i et andet EU-land omgående skal føres ud i 

livet i Danmark, uanset om en anke er under behandling. Dette aspekt kan give problemer for iværksættere 

og mindre danske virksomheder med begrænset egenkapital eller likviditet. 

I værste fald kan kombinationen af Bruxelles I-forordningen og princippet om gensidig anerkendelse 

medføre ”småkravstrolde”, som via deres hjemlands domstole fremsætter frivole og åbenlyst uholdbare 

krav mod parter i udlandet, som afhængig af retspraksis fremover får sværere ved at forsvare sig mod disse 

krav. 

Som nævnt kan der endvidere opstå uenighed om valg af jurisdiktion, dvs. hvilken domstol og hvilket land 

der er kompetent til at bedømme en given sag. I mange tilfælde skal en afgørelse ske efter den reviderede 

Bruxelles I-forordning, som først er trådt i kraft i januar 2015. Ifølge Justitsministeriet er der også mulighed 

for, at domstole i sagsøgers hjemland kan behandle sager mod personer eller virksomheder i andre lande.  

Mht. forordning (EF) nr. 861/2007 findes der ingen relevante kendelser fra EU-Domstolen,53 og dermed kan 

princippet om gensidig anerkendelse i de kommende år medføre uklarhed og konflikt.54 Dette vil i givet fald 

være skadeligt for europæiske virksomheder, som typisk ønsker hurtig afklaring af hensyn til 

virksomhedernes investeringshorisonter. 

Konklusion 

Det er uklart, om forordning (EF) nr. 861/2007 vil komme til at fungere efter lovgivernes hensigt om større 

effektivitet og afbureaukratisering. Hertil kommer tvivlsspørgsmål vedrørende en eventuelt forestående 

forhøjelse af maksimumbeløbet til EUR 10.000, samt rets-usikkerhed med hensyn til gensidig anerkendelse. 

De fleste danske organisationers konsekvensanalyser af småkravsforordningen har fokuseret på fordele. I 

den forbindelse overses det undertiden, at princippet om gensidig anerkendelse går to veje – både ind i og 

ud af Danmark – med deraf følgende ulemper såvel som fordele. Dette er i særdeleshed tilfældet med 

småkravsforordningen. 

 

 

 

 

                                                           
53

 Studie foretaget af Letlands Justitsministerium. Se litteraturliste. 
54

 I Justitsministeriets notat om tilvalg af småkravsprocedureforordningen hedder det sig, at ”retsafgørelser, der 
træffes efter forordningen, skal anerkendes og fuldbyrdes i de andre medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse 
om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.” 
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Konsekvensanalyse af  

EU’s tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav 
 

Konklusion: Tvangsfuldbyrdelsesforordningen (EF) nr. 805/2004 har til formål 

at lette gældsinddrivelse på tværs af landegrænser. Imidlertid er der 

retssikkerhedsproblemer mht. forkyndelse, samt EU-lovgivernes brug af 

princippet om gensidig anerkendelse. Med dansk vedtagelse risikerer især små 

virksomheder at stå svagere over for krav udstedt fra udenlandske domstole, 

selv i tilfælde hvor disse krav måtte være åbenbart grundløse 

 

Forordning (EF) nr. 805/2004, kendt som tvangsfuldbyrdelses-forordningen, har til hensigt at gøre det 

nemmere for virksomheder og borgere at få inddrevet tilgodehavender, som er ubestridte af skyldner i et 

andet EU-land. Tvangsfuldbyrdelses-dokumentet gælder civil- og handelsretlige stridigheder. 

Der er tale om en fast standardformular, som eksempelvis udstedes af en domstol i land A, og som via EU-

princippet om gensidig anerkendelse får retsvirkning i land B, dvs. oftest debitors hjemland.55 

Danmark er ikke med i forordningen, men træder ind i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen 3. december 

2015. 

Ifølge Justitsministeriet er det hensigten at sikre ”fri bevægelighed for retsafgørelser mv. overalt i 

medlemsstaterne uden nogen mellemliggende procedure.”56  

Tvangsfuldbyrdelses-dokumentet, der altså er en slags håndhævelses-attest, kan indeholde en egentlig 

dom eller et forlig. Attesten kan kun i sjældne tilfælde udfordres ved domstole i debitors hjemland, og 

netop heri ligger en del af den effektivisering, som er forordningens formål. 

Hvornår et krav er ubestridt 

Forordning (EF) nr. 805/2004 gælder kun for krav, der anses for ”ubestridte”. Tvangsfuldbyrdelses-

forordningen minder dermed om andre forordninger, herunder (EF) nr. 1896/2006 (betalingspåkrav) som 

omhandler inkasso, og 861/2007 (småkrav). Alle tre er folkeafstemnings-temaer.  

Et krav anses for ubestridt, hvis debitor har vedstået sig kravets gyldighed og/eller accepteret et forlig, hvor 

der er enighed om beløbets størrelse.  

                                                           
55

 I EU’s strafferet har princippet om gensidig anerkendelse medført både effektiviseringer og borgerrets-problemer. 
Se Appendix A. 
56

 Justitsministeriets notat om EU tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav. Effektiviseringen ses i form af 

mindsket bureaukrati, idet eksekvatur-proceduren forsvinder. 
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Et krav anses også for ubestridt, hvis debitor ikke har gjort indsigelse mod kravet. Det gælder eksempelvis 

tilfælde, hvor debitor afviser kravet i første omgang, men derpå undlader at møde op under den 

efterfølgende retssag. Eller hvis debitor i det hele taget slet ikke har besvaret kravet fra den påståede 

kreditor. 

Forkyndelse 

Et krav kan kun anses for ubestridt, hvis debitor på ordentlig måde er blevet gjort bekendt med kravet. 

Forkyndelsen skal således være præcist formuleret, og debitor skal informeres om, hvordan der kan gøres 

indsigelse. 

Netop spørgsmålet om forkyndelse kan ventes at give anledning til fremtidige tvister og uklarheder i 

retspraksis. Forordningens artikel 14, stk. 1 tilsiger, at kreditor ikke behøver bevise, at debitor har modtaget 

forkyndelse. Det er eksempelvis nok at forkynde personligt på debitors personlige adresse over for 

personer, der har samme adresse som debitor. Hermed kan der opstå tvivl om, hvorvidt det er naboen eller 

en tilfældigt forbipasserende, der får overdraget forkyndelsen. I nogle tilfælde er kravet om forkyndelse 

opfyldt, hvis tvangsfuldbyrdelses-dokumentationen lægges i debitors postkasse. 

Efter at en domstol i ét land, A, har udstedt et europæisk tvangsfuldbyrdelses-dokument, kan debitor sende 

det til land B for at få gælden inddrevet. Det kan komme på tale at skulle oversætte dokumentet til land B’s 

sprog. 

Afvejning af fordele og ulemper 

En central fordel for kreditor ved at bruge et sådant fælles EU-dokument frem for et lokalt er, at man 

undgår den såkaldte eksekvatur-procedure. Det er en national procedure, der tjener til at bekræfte, at et 

givent krav er legitimt. Denne retslige sikkerhed for debitor falder omvendt væk. 

Den overordnede danske tekst, der i den konkrete retsakt drøftes op til folkeafstemningen, taler om 

ubestridte krav. Dette kan være en fordel i form af øget effektivitet i EU’s indre marked, men også en 

forretningsrisiko for især små og mellemstore danske virksomheder. 

Hvis en dansk virksomhed bliver stillet overfor et krav, som virksomheden ikke lige får sagt fra overfor, får 

modparten som oftest ret, hvorefter det omstridte beløb inddrives på tværs af grænser, uanset om kravet i 

sit udgangspunkt var berettiget eller ej. 

Af samme grund er tvangsfuldbyrdelsesforordningen (EF) nr. 805/2004 undertiden blevet mødt med 

skepsis, ikke mindst i Tyskland, hvor der bl.a. er rejst tvivl om den grundlæggende retssikkerhed, samt 

verifikation af sprog og ægthed af et sådant dokument.57 

                                                           
57

 Brand, Peter-Andreas, Dr.: ”Aktuelle Probleme bei Zivilrechtsstreiten mit Auslandsbezug – Zuständigkeit, Zustellung 
und Vollstreckung”. Humboldt Forum Recht (2007) Se: http://www.humboldt-forum-recht.de/deutsch/22-
2007/index.html 
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Konklusion 

Tvangsfuldbyrdelsesforordningen (EF) nr. 805/2004 er baseret på princippet om gensidig anerkendelse, der 

er velkendt inden for europæisk strafferet, hvor princippet har medført visse effektiviseringer, men også 

krænkelser af grundlæggende borgerrettigheder og alvorlige retssikkerhedsproblemer, for eksempel 

forskellige straffe i forskellige lande af samme forbrydelse. 
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Konsekvensanalyse af  

EU’s kontosikringsforordning 
 

Konklusion: Forordning (EU) nr. 655/2014 har til formål at hindre tabende 

parter i en grænseoverskridende retssag i at unddrage sig økonomiske tab ved 

at gemme værdier. Afhængigt af de konkrete individuelle forhold i en sag kan 

(EU) nr. 655/2014 vise sig enten skadelig eller gavnlig for den enkelte 

virksomhed. Indførelse vil være administrativt dyr både for privatbanker og 

den offentlige sektor. En begrænset retspraksis, samt princippet om gensidig 

anerkendelse af domme på tværs af landegrænser, bevirker, at tilslutning i 

første omgang vil være en risiko for danske borgere og virksomheder 

 

Forordning (EU) nr. 655/2014, kendt som kontosikringsforordningen, har til hensigt at forhindre skyldnere i 

at fjerne penge fra deres bankkonti for derved at hindre kreditorer i retmæssigt at inddrive deres penge. 

I praksis er der tale om, at en kreditor kan få sin modparts konti spærret enten før en retssag anlægges, 

eller imens den behandles. Kontospærring kan bruges i grænseoverskridende sager inden for civil- og 

handelsretten og er derfor især relevant for danske import- og eksportvirksomheder. For danske 

virksomheder kan forordningens indførelse få store konsekvenser, henholdsvis negative og positive. 

Forordning (EU) nr. 655/2014 gør det på den ene side udtrykkeligt nemmere at hindre en udenlandsk part i 

en tvist i at rydde sine konti forud for en sags afgørelse. Dette vil være en fordel for de virksomheder, som 

har retmæssige krav. Set i europæisk perspektiv kan dette vise sig fordelagtigt for især nordeuropæiske 

virksomheder.58 

På den anden side risikerer danske borgere og virksomheder ubehagelige overraskelser i de tilfælde, hvor 

en udenlandsk kreditor via en udenlandsk domstol får spærret virksomhedens konti.59 Uanset 

skyldsspørgsmålet i hovedretssagen vil dette nødvendigvis belaste drift, likviditet og investeringsevne. Hvis 

en retsafgørelse i hovedsagen efterfølgende trækker ud, stiger forretningsrisikoen. 

Med andre ord, hvis en udenlandsk domstol fejlagtigt udsteder en EU-kontosikringskendelse, kan dette i sig 

selv være ødelæggende for virksomheden – helt uanset hovedsagens udfald. Sker der systematiske fejl af 

                                                           
58 Se Intrum Justitia: “European Payment Index” (2015). Heraf fremgår bl.a., at betalingsfrister- og overskridelser ofte 

er højere i hhv. Øst- og Sydeuropa end i Nordvesteuropa. 
59

 Justitsministeriets notat om tilvalg af kontosikringsforordningen: ”Danmark vil skulle acceptere og fuldbyrde en 
sikring af et bankindestående, hvor sikringen er udstedt i en anden medlemsstat efter proceduren i forordningen, der 
ikke giver mulighed for forudgående høring af debitor … Det bemærkes i den forbindelse, at udgangspunktet efter de 
gældende danske regler er, at retten giver debitor lejlighed til at udtale sig, inden der foretages sikring (arrest) af et 
bankindestående til brug for senere fuldbyrdelse af et krav mod debitor.” 
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denne art, vil forordning (EU) 655/2014 højst sandsynligt betyde virksomhedskonkurser og tab af 

arbejdspladser i Danmark såvel som resten af Europa. 

Danske virksomheder og borgere er pt. ikke omfattet forordningen på grund af det danske retsforbehold. 

Indførelse af forordningen vil ændre gældende dansk lov og være bekosteligt i offentlig administration.60 

Ingen forkyndelse inden spærring 

Kontosikringskendelser udstedes som en overraskelse for debitor. Det ventes normalt, men ikke 

udelukkende, at ske fra en domstol i debitors hjemland. Ifølge forordningens artikel 3 kan den domstol, der 

skal behandle anmodningen om en kontosikringskendelse, være beliggende i ét land, mens kontoen, der 

anmodes spærret, befindes i et andet medlemsland. 

Den manglende forkyndelse for debitor rejser retssikkerhedsspørgsmål. 

For at afbalancere dette aspekt indeholder forordning (EU) nr. 655/2014 art. 7 regler om, at den, der 

ønsker en modparts konti spærret, skal sandsynliggøre, 1) dels at den påståede debitor sandsynligvis vil 

tabe hovedretssagen, 2) dels at der er risiko for at debitor vil forsøge at rydde sine bankkonti.61 For at 

undgå misbrug af ordningen, kan kreditor blive aftvunget at skulle erlægge en sikring/depositum for at få 

udstedt en kontosikringskendelse. Det betyder, at hvis debitor siden skulle vinde hovedsagen, kan debitor 

få erstatning. 

Bruxelles I og gensidig anerkendelse 

Kontosikringsforordningen fungerer efter princippet om gensidig anerkendelse mellem EU-landenes 

retssystemer, hvilket betyder, at eksempelvis en litauisk domstol skal efterleve en relevant dansk 

domstolskendelse (eller omvendt). 

Lovvalget kan dog blive kompliceret af, at Danmark trods sit EU-forbehold allerede under den nuværende 

retstilstand har adgang til at få visse danske kendelser fuldbyrdet i andre EU-medlemslande via den danske 

parallelaftale om den såkaldte Bruxelles I-forordning. Danmark har således allerede et samarbejde på plads, 

om end det er af blødere karakter end det, der overvejes ved folkeafstemningen 3. december 2015.62 

 

                                                           
60

 Justitsministeriets notat om tilvalg af kontosikringsforordningen: ”Et tilvalg af forordningen om 
kontosikringskendelsen vurderes samlet set at ville kunne have økonomiske konsekvenser af betydning for det 
offentlige.” Ligeledes giver gældende dansk lov pt. mulighed for, at den påståede debitor får lov at forsvare sig, inden 
vedkommendes konti bliver spærret. 
61

 Se forordningens artikel 7. 
62

 Med blødere menes større retssikkerhed for påståede debitorer: Justitsministeriets notat om tilvalg af 
kontosikringsforordningen: ”Et tilvalg af forordningen om kontosikringskendelsen kan potentielt betyde, at danske 
myndigheder i medfør af forordningen bliver forpligtet til i et vist omfang at fuldbyrde afgørelser, som ikke ville være 
blevet fuldbyrdet efter Bruxelles I-forordningen uden forudgående høring af debitor.” 



 Empiri:  

 

 
           ANALYSEENHEDEN 4V APS                      www.a4v.dk                              CVR  37106461 
 
 

ANALYSEENHEDEN 4V APS  VIDEN. VÆKST. VELFÆRD. VERDEN. 

Denne analyse er lavet af Analyseenheden 4V. Ved citat skal kilden nævnes. 

Side | 29 

Konklusion 

Forordning (EU) nr. 655/2014 er fra 2014 og får først virkning i 2017. Forordningen afløser ingen tidligere 

retsakt af samme karakter, hvilket vil medføre en uklar retstilstand. I betragtning af forordningens 

rækkevidde vil dette i de kommende år udgøre en forretningsrisiko for danske virksomheder og borgere. 
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Konsekvensanalyse for erhvervslivet 

Overordnede konklusioner 

 

 
Forud for folkeafstemningen i Danmark 3. december 2015 om afskaffelse af EU-retsforbeholdet har 

Analyseenheden 4V analyseret den del af afstemningsgrundlaget, som har størst berøringsflade med dansk 

erhvervsliv. Ud af de 22 retsakter er seks til ni særligt relevante for erhvervslivet. Konklusionerne varierer 

fra retsakt til retsakt, men generelt kan siges følgende: 

 

Princippet om gensidig anerkendelse på tværs af landegrænser vil byde på problemer. Størstedelen af de 

22 retsakter omfatter EU’s grundlæggende princip om gensidig anerkendelse, hvilket i praksis betyder, at 

en domstol i ét land har dømmende og fuldbyrdende kraft i et andet. Baseret på 11 års erfaringer fra EU’s 

strafferet kan dette princips overførsel til civil- og handelsretten medføre hurtigere sagsgang, men også 

alvorlige retssikkerheds-risici. I udgangspunktet kan gensidig anerkendelse derfor udløse ulemper for dansk 

erhvervsliv, indtil retspraksis er fastlagt, og misbrug i form af åbenbart grundløse retskrav er minimeret. 

 

Små og mellemstore eksportvirksomheder kan opleve ulemper. Hvis retsakterne kommer til at fungere 

efter hensigten, vil der være fordele og besparelser at hente ved et ja. Men dette vil især gælde store 

virksomheder med egne juridiske afdelinger, mens forbrugere, privatpersoner og mindre danske 

virksomheder risikerer øget bureaukrati og forringet retssikkerhed. Mange af de 22 forordninger og 

direktiver er forholdsvis nye eller nyligt reviderede. I udgangspunktet kan dette forøge den offentlige 

administration og begrænse den samfundsøkonomiske merværdi, uagtet at EU-lovgivernes hensigt er 

modsatte. 

 

Mulighed for forbedring af EU’s indre marked. Flere af de analyserede retsakter ser ud til at øge 

gennemskuelighed og åbenhed, hvilket vil fremme vækst og udløse større effektivitet i EU’s indre marked. 

Omfanget af denne fordel er svær at kvantificere, men gælder bl.a. konkursforordningen (EF) nr. 

1346/2000. 
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Appendix A – Brugen af EU’s arrestordre 
 

I tilfælde af et ja ved folkeafstemningen 3. december 2015 vil danske 

virksomheder i højere grad blive underlagt princippet om gensidig 

anerkendelse af domme og retsakter på tværs af grænser. Erfaringer med 

dette princip i EU’s strafferet (den europæiske arrestordre) har medført 1) 

hurtigere sagsbehandling 2) proportionalitets-problemer pga. petitessesager 3) 

retssikkerhedsproblemer. En gentagelse i civil og handelsretten vil udgøre en 

risiko for især små og mellemstore danske virksomheders retsstilling og 

konkurrenceevne 

 

Rammeaftalen om den europæiske arrestordre, bedre kendt som EU-arrestordren, har til formål at lette 

udleveringen af mistænkte på tværs af landegrænser, inklusive fra egne føde- og hjemlande. Princippet om 

”gensidig anerkendelse” og tillid mellem EU’s medlemslande og myndigheder har siden 1999 været 

betegnet som en ”hjørnesten” i det strafretlige samarbejde, men er først i de senere år blevet mere en 

markant del af samarbejdet. I tilfælde af et ja ved folkeafstemningen i Danmark 3.december 2015 udvides 

princippet til flere områder i dansk strafferet, samt familie-, civil-, og handelsret. I det følgende vurderes de 

strafferetlige erfaringer med gensidig anerkendelse i forhold til den fremtidige brug på andre retsområder. 

EU-arrestordren betyder, at eksempelvis en dansk statsborger kan udleveres til retsforfølgelse i et andet 

EU-land, uanset om den forbrydelse, vedkommende mistænkes for, er strafbar i Danmark. Samtidig mister 

borgerens nationale domstole i al væsentlighed dømmekraft over sådanne grænseoverskridende sager, 

idet bevisets stilling ikke må efterprøves af den fuldbyrdende myndighed. 

Baggrund 

Forslaget om en arrestordre blev genopfrisket og godkendt af medlemslandene i tiden efter terrorangrebet 

mod USA i 2001 på et tidspunkt, da den europæiske befolkning var usædvanlig favorabelt indstillet over for 

anti-terrorinitiativer. 

Aftalen blev vedtaget af EU’s Ministerråd 13. juni 2002 og trådte i kraft 1. januar 2004. Arrestordren har en 

vidtgående karakter i forhold til hidtidig dansk retspraksis, men blev indført som dansk lov ved almindelig 

folketingsbeslutning uden folkeafstemning. 

Efter 2004 blev arrestordrens effektivitet i første omgang hæmmet af, at Tyskland i årene derefter afviste 

at indføre den indgåede aftale. Dette medførte, at lande som Spanien og Ungarn af hensyn til princippet 

om lighed for loven en overgang nægtede at udlevere egne statsborgere til Tyskland, hvorimod Danmark 
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fravalgte at mod-sanktionere. Ligeledes afviste Kroatien i 2013 at efterkomme en tysk EU-arrestordre mod 

Josip Perkovic, som er mistænkt for politisk drab i Vesttyskland under Den Kolde Krig.63 

Det tyske problem skyldtes en forfatningsdomstolskendelse, som i 2005 fandt EU-arrestordren i strid med 

den tyske grundlovs forbud mod udlevering af egne statsborgere, hvilket medførte en forsinkelse af tysk 

implementering på over et år. 

Arrestordren har siden vist sig effektiv deri, at udleveringssager i dag foregår langt hurtigere end tidligere. 

På europæisk plan er gennemsnitstiden for behandling af en udleveringssag gået fra omkring et år til cirka 

48 dage. Men da EU-Kommissionen i 2011 gjorde status over medlemslandenes brug af arrestordren, lød 

konstateringen, at ”det europæiske arrestordresystem er langt fra perfekt” på grund af retssikkerheds- og 

borgerretsproblemer.64 

Disse udspringer af, at en mistænkt borger i land A i henhold til en EU-arrestordre udstedt af en domstol i 

land B skal udleveres. Der er begrænsede muligheder for efterprøvelse af en sådan beslutning, som bunder 

i EU’s princip om gensidig anerkendelse mellem myndigheder og domstole i medlemslandene. 

Til gengæld har myndighederne i medlemslandene været flittige til at bruge arrestordren. I tiden mellem 

2005 og 2009 var der 54.689 udstedelser af arrestordre, og 11.630 blev eksekveret. Forskellen består bl.a. i, 

at EU-arrestordrer kun i cirka 25 procent af tilfældene medfører både lokalisering og udlevering af den 

mistænkte. I tiden 2005 til 2013 blev der udstedt 111.626 arrestordrer, hvoraf Polen stod for næsten en 

tredjedel. Danmark er blandt de lande, som mest effektivt har benyttet arrestordren, men i et langt mindre 

antal sager. 

Mangel på proportioner 

I dansk kontekst har der vist sig problemer, da Tyskland afviste hele to danske EU-arrestordrer mod den 

mistænkte nazist og terrorist Søren Kam (1921-2015), som spillede en ledende rolle ved politisk motiveret 

bortførelse, drab og terror i Danmark i 1943 og derpå flygtede til Tyskland.65  

Den seneste tyske afvisning af at udlevere Kam blev i 2007 begrundet med, at handlingen ikke var strafbar 

efter tysk ret, der rummer tre forskellige drabsparagraffer, hvor dansk lov kun har to.66  

Omvendt har bl.a. Tænketanken Europa skrevet,67 at en EU-arrestordre kunne have sikret overdragelse af 

den mistænkte attentatmand, der i 2013 søgte at dræbe islamkritikeren Lars Hedegaard i København. 

Tyrkiet, der ikke er med i arrestordre-samarbejdet, løslod trods en dansk udleveringsbegæring den 

                                                           
63

 Se Vecernji List 28SEP2013. 
64

 EU-Kommissionen COM(2011) 175 final 16APR2011. 
65

 Se ”Forbrydere uden straf – nazisterne der gik fri”. Se litteraturliste. 
66

 Den tyske afvisning i Kam-sagen var ydermere kontroversiel, fordi sagens objektive gerningsindhold henhørte under 
tysk rets definition af ”Mord”, dvs. kendetegnene ”ondskabsfuld” og ”nedrighed”.  
67

 Tænketanken Europa 11MAR2015. Søren Kam-arrestordren er udeladt af notat om arrestordren. Se litteraturliste. 
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mistænkte, angiveligt i forbindelse med en fangeudveksling mellem de tyrkiske myndigheder og 

terrorbevægelsen.68 Det politiske element bevirker, at der ikke er belæg for at hævde, at udfaldet ville være 

blevet anderledes, hvis Tyrkiet havde været med i EU-arrestordresamarbejdet. 

For danske mistænkte har EU-arrestordren haft betydning. En 27-årig mand blev i 2008 anholdt i Danmark 

på baggrund af en tysk EU-arrestordre baseret på mistanke om distribution af nazi-musik. Forholdet var 

ikke strafbart efter dansk ret, kun tysk.69 En anden dansk sag var endnu i 2015 omstridt. Det var en udløber 

af OW Bunker-konkurssagen, hvor den mistænkte Lars Bohn afviste en EU-arrestordre fra Italien af frygt for 

sin sikkerhed i italienske fængsler. 

Et af de centrale problemer med gensidig anerkendelse er de europæiske landes vidt forskellige retspraksis 

og kultur og undertiden vidt forskellige straframmer for samme forbrydelse. I en sag, der involverende 

Polen og Tyskland, medførte tyveriet af to bildæk, at en EU-arrestordre blev udstedt. I en anden sag blev en 

rumænsk hønsetyv i henhold til en EU-arrestordre i 2009 udleveret fra Storbritannien til sit hjemland, hvor 

han fik tre års fængsel for at have stjålet og myrdet 10 af naboens høns.70 

Forskellene betegnes af EU-Kommissionen som proportionalitets-problemer. EU-Kommissionen 

konstaterede i 2011, at ”tilliden til den europæiske arrestordre er blevet undermineret af den systematiske 

udstedelse af europæiske arrestordrer med henblik på udlevering af personer eftersøgt for, hvad der ofte 

er meget små forbrydelser.”71 

I 2014 søgte EU at løse problemet ved at indføre en proportionalitets-test, hvorefter de myndigheder, som 

udsteder en EU-arrestordre, forinden skal overveje det rimelige heri. Det er uklart grænsende til 

usandsynligt, at dette initiativ vil løse proportionalitets-problemet og understøtte princippet om lighed for 

loven.72 

I Storbritannien har borgerretsorganisationer haft stigende opmærksomhed på EU-arrestordren. En af de 

mere kendte sager omhandler den britiske statsborger Andrew Symeou, som i 2015 udgav en bog om sine 

oplevelser, idet han, mistænkt for drab, via en EU-arrestordre kom til at tilbringe 10 måneder i et græsk 

varetægtsfængsel på grundlag af beviser, som var opnået via græsk politis tortur af vidner. Symeou 

nægtede sig skyldig og havde vidner på, at han end ikke havde været på drabsstedet.73 

                                                           
68

 Jyllands-Posten 6JAN2015: ”Trods måneders pres er Tyrkiet fortsat tavs i Hedegaard-sag”. 
69

 Mod vinden – Danmarks plads i Europa. Se litteraturliste. 
70

 UK [2009] EWHC 2879 (Admin). 28OKT2009. Christian Sandru modsatte sig en EU-arrestordre udstedt af Rumænien. 
71

 EU-Kommissionen COM(2011) 175 final 16APR2011. Justitsministeriet i Danmark, senest under Søren Pind (V), har i 
Folketinget derimod fremhævet arrestordren som velfungerende, også i Søren Kam-sagen. 
72

 EU-Kommissionen COM(2011) 175 final 16APR2011: ”Retsmyndigheder bør kun benytte EAW-systemet, når en 
udleveringsbegæring er proportional i alle sagens henseender og bør gennemføre en proportionalitets-test på en 
ensartet måde på tværs af medlemsstaterne.” 
73

 Andrew Symeou: “Extradited” (2015). Se www.euronews.com/2015/04/27/reform-calls-after-figures-highlight-
fundamental-flaws-of-european-arrest/ 
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Konklusion 

De fleste af de erhvervsrelaterede retsakter, som er til dansk folkeafstemning 3. december 2015, udbreder 

princippet om gensidig anerkendelse til civil- og handelsretten. I forlængelse af erfaringerne med EU’s 

arrestordre vil dette være en forretningsrisiko for danske virksomheder og deres konkurrenceevne. 

En del danske erhvervsorganisationer og fagforeninger har i konsekvensanalyser fokuseret på fordelene. I 

samme forbindelse overses det undertiden, at princippet om gensidig anerkendelse går to veje – både ind i 

og ud af Danmark – med deraf følgende forretningsrisici såvel som potentielle fordele. 
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