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BEGRUNDELSE 

1. INDLEDNING  

1.1. Baggrund for forslaget 

Den 17. juli 2006 vedtog Kommissionen på grundlag  af artikel 61, litra c), og artikel 67, 
stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (nu artikel 81, stk. 3, i traktaten 
om Den Eur opæiske Unions funktionsm åde) et forslag 1 til Råd ets forordning om ændring af  
forordning (EF) nr. 2201/2003 2 for så vidt angår kompetence og om  indførelse af 
lovvalgsregler i ægtesk abssager ("Rom  III"). Fo rordningen skulle have  været vedtaget af  
Rådet med enstemmighed og efter høring af E uropa-Parlamentet. Europa-Parlamentet afgav 
udtalelse om forslaget den 21. oktober 20083.  

Kommissionens forslag er bleve t behandlet i U dvalget for Civilretlige Spørgsm ål (Rom III) 
siden oktober 2006.Det har im idlertid ikke væ ret muligt at opnå enstem mighed om nogen af 
de foreslåede løsninger for lovvalgsregler inde n for ra mmerne af forordningen eller om  de  
foreslåede undtagelser. Derfor  konstaterede Rådet den 5. og 6. juni 2008, at det ikke var 
muligt at opnå enstem mighed og få vedtag et "Rom  II I"-forordningen, og at der var 
uoverstigelige vanskeligheder, som gjorde det umuligt at opnå enstem mighed på nuværende 
tidspunkt og i den nær meste fremtid. Rådet kons taterede, at Rom  III-forordningens m ål ikke 
kunne opfyldes inden for en rim elig tidsfrist under anvendelse af de relevante bestem melser i 
traktaterne. 

Den 25. juli 2008 noterede Rådet sig, at m indst otte m edlemsstater havde til h ensigt at  
anmode Kommissionen om  at fre mlægge et fors lag til forstærket sam arbejde, og at andre 
medlemsstater eventuelt ville tilslutte sig efter fremlæggelse af Kommissionens forslag. Først 
når Kommissionen havde m odtaget en officiel  anmodning fra disse m edlemsstater, ville den 
kunne fremlægge et eventuelt forslag, som  kunne give hver delegation m ulighed for at tage 
endelig stilling til relevansen af et forstærket samarbejde og deres deltagelse i et sådant, og en 
eventuel anmodning fra m indst otte m edlemsstater til Kommissionen om  at frem lægge et 
forslag til forstærke t sa marbejde berørte ikke  den videre procedure,  og navnlig ikke den 
bemyndigelse, som Rådet ville skulle give.  

Den 28. juli, den 12. august 2008 og den 12 . januar 2009 rettede ti m edlemsstater4 en  
anmodning til Komm issionen og anførte, at de  havde til hensigt at  indføre et indbyrdes 
forstærket samarbejde om lovvalgsregler i ægteskabssager, og de anm odede Kommissionen 
om at forelægge Rådet et forslag herom . Den 3. marts 2010 trak Grækenland sin anmodning 
tilbage. 

Forslaget til Rådets af gørelse om  bem yndigelse til et fors tærket sam arbejde om  lovvalg i 
forbindelse med skilsmisse og separation og dette forslag til Rådets forordning om indførelse 

                                                 
1 K OM(2006) 399. 
2 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 forældreansvar og om ophævelse 
af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1). 

3 EUT C 15 E af 21.1.2010, s. 128. 
4 Bulgarien, Grækenland, S panien, Fra nkrig, Italien, L uxembourg, U ngarn, Østrig, R umænien o g 

Slovenien. 



DA 3   DA 

af et forstærket samarbejde, som Kommissionen vedtog samtidigt, er Kommissionens svar på 
anmodningen fra de ni m edlemsstater, hereft er kaldet de "deltagende m edlemsstater". 
Forslaget til Rådets af gørelse indeholder en detaljeret vurdering af de juridiske 
omstændigheder og relevansen af  et forstærket sam arbejde om  lovvalg i forbindelse m ed 
skilsmisse og separation. 

2. BEGRUNDELSE OG FORMÅL 

2.1. Større retssikkerhed og retlig forudsigelighed  

I in ternationale ægteskabssager give r de b etydelige forskelle mellem gældende na tional r et, 
navnlig ved rørende lov valgsregler, anledning  til sto r re tsusikkerhed. De store f orskelle 
mellem de nationale lovvalgsregler og deres ko mplekse karakter gør det m eget vanskeligt for 
"internationale" par at f orudse, hvilket lands lov der vil finde anvende lse på deres skilsm isse 
eller separation. De deltagende medlemsstater giver i øvrigt ikke ægtefællerne mulighed for at 
vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse på disse sager, hvilket kan føre til anvendelse af 
en lov, som ægtefællerne kun har en løs tilknytning til, og et resultat, d er ikke svarer til d eres 
berettigede forventninger. Det fremmer heller ikke mindelige løsninger.  

Under hensyntagen til de relevante dele af begrundelsen  i forslaget til Komm issionens 
forordning af 17. juli 20 06 ("Rom III") er formålet med dette forslag til f orordning at indføre 
klare retsregler i Den Europæiske Union for lovvalg vedrørende skilsmisse og separation og at 
give parterne en vis frihed m ed hensyn til lovvalg. I m odsætning til Komm issionens 
oprindelige forslag vedrører det forstærkede sa marbejde udelukkende lo vvalgsregler og ikke 
den stedlige kom petence. På den måde bliver  EU-retten, nær mere bestem t forordning (EF)  
nr. 2201/2003, ikke berørt. Selv om artikel 20e-1 var en af de bestemmelser, som Udvalget for 
Civilretlige Spørgsmål (Rom III) havde foreslået indsat5, er den ikke m edtaget i dette forslag 
til forordning. Denne artikel indeholder nem lig en reg el o m stedlig k ompetence og er tæt 
knyttet til artikel 7a om forum necessitatis, som heller ikke er medtaget, da den også vedrørte 
den stedlige kompetence. 

2.2. Større fleksibilitet gennem indførelse af begrænset partsautonomi 

I dag er der kun begrænsede m uligheder for partsautonomi i ægteskabssager. Forslaget 
indfører en m ere fleksibel retlig  ramme, idet parterne får en vi s frihed til at vælge en  anden 
lov, som  vil blive anvendt i deres skilsm isse- eller separationssag. Valgm ulighederne er 
begrænset til de love, hvortil æg teskabet har en tæt tilknytni ng, og form ålet herm ed er at 
undgå anvendelsen af love, som ægtefællerne kun har ringe eller ingen tilknytning til.  

At give ægtefællerne mulighed for at indgå en af tale om lovvalg vil især være nyttigt, når der 
er ta le om  skilsm isse e fter f ælles overenskomst. Det vil være et stærkt incitam ent for de 
berørte par til på forhånd at organisere følgerne af et eventuelt brud på det ægteskabelige bånd 
og virke fremmende for  mindelige skilsmisser, hvilket har afgørende betydning for par m ed 
børn. "Rom III"-forordningen vil også bidrage til at  integrere tredjelandsstatsborgere, idet d e 
får mulighed for at anvende loven i det land, hvor de er statsborgere, i stedet for gældende ret 
på deres nye opholdssted.  

                                                 
5 Se dokument 9712/08 fra Rådet for Den Europæiske Union. 
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Der indføres særlige garantier, der skal sikre, at ægtefællerne er klare over konsekvenserne af 
deres valg, og som beskytter den svageste ægtefælle. 

2.3. Forebyggelse af "kapløb til retten" mellem ægtefællerne 

Endelig tager forslaget også fat på det problem , at den ene ægtefælle m åske vil søge at 
komme den anden i forkøbet og anlægge sag, før den anden gør det, for at sikre sig, at sagen 
behandles efter en lov, som vedkommende m ener i højere grad tilgodeser hans eller hendes 
interesser. Det kan føre til, at der anvendes en lov, som  den anden ægtefælle kun har ringe 
tilknytning til, eller som ikke tager højde for dennes interesser, hvilket yderligere komplicerer 
bestræbelserne på forlig og ikke giver tid nok til m ægling. Indførelse af harmonisered e 
lovvalgsregler skulle m indske risikoen for et så dant kapløb betydeligt, eftersom  en hvilken 
som helst re t i en af  de deltag ende medlemsstater, som får en sådan sa g til pådøm melse, vil 
anvende den lov, der skal anvendes i henhold til de fælles regler.  

Hvis parterne ikke har foretage t noget lovvalg, f astsættes gældende lov i forhold til bestem te 
tilknytningskriterier, som  give r prioritet til loven i den st at, hvor ægtefællerne har deres 
sædvanlige opholdssted, hvilket si krer, at skilsm isse- og separati onssagen behandles efter et 
retssystem, som begge ægtefæller har tæt ti lknytning til. Det vil i høj grad fre mme 
retssikkerheden og den retlige forudsigelighed for de berørte ægtefæller og for de i mplicerede 
aktører i retsvæsenet.  

Reglen om  lovvalg i m angel af aftale herom  har til form ål at beskytte  den svagest stillede 
ægtefælle, da det tilstræbes at anvende loven i den stat, hvor familien havde deres sædvanlige 
opholdssted før separationen, uanset ved hvilken  dom stol en af ægtefællerne måtte have 
indbragt sagen. Reglen vil sålede s gøre det let for ægtefællerne at forudsige, hvilken lov der 
vil finde anvendelse på deres skilsmisse- eller separationssag. 

3. HØRING AF DE BERØRTE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE AF DET FORSTÆRKEDE 
SAMARBEJDE 

Før offentliggørelsen af Komm issionens forslag fra juli 2006 var der foretaget en omfattende 
høring af de interesserede part er. Den sidste version som  følg e af forh andlingerne i Rådet, 
som delvist indgår i Kommissionens forslag, afvi ger kun lidt fra Komm issionens forslag fra 
juli 2006. Denne version har bibe holdt de samme principielle  løsninger for lovvalg for 
skilsmisse og separation (f.eks. lovvalg, ægtefællernes sædvanlige opholdssted som 
væsentligste tilknytningskriterium, ordre public-undtagelse osv.). 

Kommissionen foretog en konsekvensanalyse i forbindelse med det oprindelige forslag fra juli 
2006, som stadigvæk er relevant for spørgsmålet om lovvalg, og som der vil blive henvist til6. 
Dette forslag fra Kommissionen iværksætter et  forstærket sam arbejde om  lovvalg i 
forbindelse med skilsmisse og separation. Proceduren for forstærket samarbejde kan anvendes 
som en sidste udvej i m edfør af artikel 20, st k. 2, i traktaten om  De n Europæiske Union. 
Kommissionen kan således kun for eslå et forstæ rket samarbejde, og Rådet kan kun give sin 
bemyndigelse på områder, som Rådet allerede har behandlet, og hvor de t har konkluderet, at 
der ikke kan findes en anden løsn ing, da de "tilstræbte m ål ikke kan nås inden for en rim elig 
frist af  Unionen som helhed". Det f ølger he raf, at Kommissionen hverken kan ændre det 
område, det forstærkede sam arbejde vedrører, i dette tilfælde lovvalg for skilsm isse og 

                                                 
6 SEK( 2006) 949. 
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separation, eller inst rumentets væsentligste bestemm elser, som de fremgår af Rådets sidste 
version. Endvidere er Komm issionens forslag om  indfør else af et forstærket sam arbejde 
begrænset til det anvendelsesom råde, der fremgår af de deltagende m edlemsstaters 
anmodning om  et forstærket sam arbejde, i dette  tilfælde lo vvalgsregler i ægteskabssager. I  
dette tilfælde er det derfor unødvendigt at fore tage en ny konsekvensanalyse af det samm e 
område. 

4. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 

4.1. Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 81, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der tillægger Råde t kompetence til a t f astlægge f oranstaltninger vedrørende 
familieret med grænseoverskridende virkninger efter høring af Europa-Parlamentet.  

Forslaget vedrører lovvalgsreglerne for sk ilsmisse og se paration. Disse om råder henhører 
under familieretten. Forslagets lovvalgsregler finder udelukkende anvendelse i intern ationale 
situationer, dvs. situ ationer, hvor ægtefællerne har fors kellig nationalitet, har deres 
opholdssted i forskellige medlemsstater eller i en medlemsstat, hvor mindst en af ægtefællerne 
ikke er statsborger. Det grænseoverskridende aspekt i artikel 81, stk. 3, i traktaten om  Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er således opfyldt. 

4.2. Subsidiaritetsprincippet 

Målene for forslaget kan kun i tils trækkelig gr ad opfyldes på EU-niv eau i form af fælles  
regler om lovvalg, i dette tilfælde gennem et forstærket sam arbejde. Lovvalgsreglerne skal 
være identiske for at opfylde forslagets mål, ne mlig større retssikkerhed, retlig 
forudsigelighed og fleksibilitet for borgerne. D et vil derfor være i m odstrid med disse m ål, 
hvis m edlemsstaterne handler hver for sig.  Der findes ingen gældende international 
konvention m ellem m edlemsstaterne om lovvalg sregler i ægteskabssager. Den offentlige 
høring og konsekvensanalysen, som  blev foretaget i forbindelse m ed Kommissionens forslag 
fra juli 2006, viste, at de problem er, som  dette  forslag tager sigte på at løse, er m eget 
omfattende og hvert år berører tu sindvis af borgere. I lyset af problemets karakter og omfang 
kan disse mål kun nås på EU-plan. 

4.3. Proportionalitetsprincippet 

Forslaget er streng t begrænset til,  hvad der er nødvendigt for at nå d e tilsig tede mål, og er 
derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Forslaget forventes ikke at lægge 
yderligere økonom iske eller ad ministrative byrder på borgerne og kun en m eget begrænset 
ekstra byrde på de berørte nationale myndigheder. 

4.4. Valg af instrument 

Forslagets karakter og form ål kræver, at det vedtages i form  a f en for ordning. Behovet for 
retssikkerhed og retlig f orudsigelighed kræver klare og ensartede regler. De foreslåede regler 
for lovvalg er detaljer ede og præcise og kræver ikke gennemf ørelse i national ret. Det ville  
bringe m ålene om  retssikkerh ed og retlig f orudsigelighed i f are, hvis de deltagend e 
medlemsstater fik tillagt skønsbeføjelser ved gennemførelsen af disse regler. 
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4.5. Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks stilling 

Det Forenede Kongerige og Irlan d deltager ikke i sam arbejdet om  s pørgsmål omfattet af 
tredje de l, a fsnit V, i tr aktaten om  Den Eu ropæiske Unions funkti onsmåde, m edmindre de 
meddeler, at de ønsker at deltage i overen sstemmelse m ed artikel 3 i protokollen om  Det 
Forenede Kongeriges o g Irlands stilling for så vidt angår o mrådet med frihed, sikk erhed og 
retfærdighed, som er knytte t som bilag til tr aktaten om Den Europæiske Union og traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsm åde. Da nmark deltager ikke i vedtagelsen af den 
foreslåede forordning og er ikke bundet eller om fattet af den, jf. artikel 1 og 2 i den protokol 
om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten  om Den Europæiske Union og trak taten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

5. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER, FORENKLING OG SAMMENHÆNG MED 
UNIONENS ØVRIGE POLITIKKER 

5.1. Budgetmæssige konsekvenser 

Forslaget får ingen konsekvenser for EU's budget. 

5.2. Forenkling 

Forslaget indebærer adm inistrative forenklin ger for borgerne såv el som  for jurister. I 
særdeleshed vil harmoniseringen af lovvalgsregler i væsentlig grad forenk le procedurerne for 
borgere og jurister, som bliver i stand til at afgøre, hvilken lov der finder anvendelse, ud fra ét 
fælles sæt regler, som erstatter de gældende  nationale lovvalgsregler i de deltagende 
medlemsstater. 

5.3. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål 

Forslaget overholder de grundlæggende retti gheder og de principper, som  bl.a. De n 
Europæiske Unions charter om  grundlægge nde rettigheder anerkender som  EU-rettens 
almindelige principper.  

6. KOMMENTAR TIL ARTIKLERNE 

Artikel 1 

Forslaget til forordning finder anvendelse på  alle situationer, hvor der foreligger en 
lovkonflikt, dvs. hvor der er et e ller flere fremm ede elementer i forhold til et lands interne 
samfundsliv, der kan implicere flere retssystemer. Den finder derfor udelukkende anvendelse i 
internationale situa tioner, f .eks. når ægtef ællerne har f orskellig na tionalitet eller ha r deres  
sædvanlige opholdssted i forskellige medlemsstater eller i en m edlemsstat, hvor mindst en af 
ægtefællerne ikke er statsborger ("internationale par"). 

De foreslåede lovvalgsregler er begrænset til skilsm isse og separation og finder ikke  
anvendelse på proceduren for om stødelse af æg teskab, hvor både partsautonom i og valg af 
andre love end loven i dom stolslandet, anses for at være irrele vant. Hvad angår reglerne om 
stedlig kompetence, er om stødelse af ægteskab omfattet af  forordning (EF) nr. 2201/2003 i 
lighed med skilsmisse og separation.  

Artikel 2 
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I medfør af artikel 2 har forordningen universel  anvendelse, dvs. at fo rordningens ensartede 
lovvalgsregler både kan angive  lovgivningen i en deltagende medlemsstat, lovgivningen i en 
ikke-deltagende m edlemsstat og lovgivningen i en stat, der ikke er m edlem a f De n 
Europæiske Union. Dette er et princip, der er dybt forankret i de gældende lovvalgsregler, 
som allerede findes i R omkonventionen fra 1980, de konventioner, der er indgået inden for 
rammerne af Haagerkonferencen sam t i de delt agende medlemsstaters lovvalgsregler. Der er 
indført beskyttelsesklausuler for at forhindr e, at der anvendes regler i fremmed ret på 
skilsmisse og separation, som er uforenelige m ed Den Europæiske Unions fælles væ rdier. Er 
det en anden m edlemsstats lov, der skal anvendes , vil det europæiske retlige netvæ rk på det 
civil- og handelsretlige om råde kunne bistå dom stolene og vejlede dem om den pågældende 
lovs indhold.  

Artikel 3 

Langt størsteparten af de nati onale lovvalgsregler foreskrive r kun én løsning i en given 
situation. Forslaget tager sigte på  at give ægtefællerne større mulighed for at aftale, hvilken 
lov der skal anvendes på deres skilsm isse eller separation. Lovvalget er begrænset til loven i 
de lande, som  ægtefæl lerne ha r en tæt tilknytning til, dvs.  det land, hvor de har deres 
sædvanlige opholdssted, eller hvor de havde deres sidste sædvanlige opholdssted, for så vidt 
en af dem stadig opholder sig der, det land, hvis nationalitet en af ægtefællerne har, og loven i 
domstolslandet.  

Der skal gæ lde de sam me lovvalgsregler for separation og skilsm isse, da separation i nogle  
tilfælde er en nødvend ig fase forud for sk ilsmisse. De deltag ende m edlemsstater, d er 
anerkender separation, anvender de samme lovvalgsregler ved separation og ved skilsmisse. 

Denne styrkelse af partsautonom ien vil give  ægtefællerne øget ret ssikkerhed og retlig 
forudsigelighed. Der fastsættes dog visse form elle krav, der skal være opfyldt, for at sikre, at 
begge ægtefæller er klare over konsekvenserne af deres valg, og for at beskytte den svageste 
ægtefælle. Kommissionen er enig i Europa-Parla mentets udtalelse om , at det bør undgås, at 
parternes lo vvalg fører til anv endelse af en lov, som  er i strid m ed EU' s grundlæggende 
rettigheder og EU-retten. Foro rdningen begræ nser derfor lovvalget til fremm ed ret for 
skilsmisse og separation, som er forenelig med Den Europæiske Unions fælles værdier. 

Artikel 4 

Hvis ægtefællerne ikke foretager et lovvalg , afgøres lovvalget i henhold til en række 
tilknytningskriterier, d er f ørst o g f remmest er base ret på ægtef ællernes s ædvanlige 
opholdssted. Denne ensartede regel vil skabe retssikkerhed og retlig forudsigelighed. 
Indførelse af harm oniserede l ovvalgsregler skulle i betydelig grad m indske risikoen for et 
kapløb mellem ægtefællerne om at gå først til retten, eftersom en hvilken som helst ret i en  af 
de deltagende medlemsstater, som får en såda n sag til pådømmelse, v il anvende den lov, der 
angives i de fælles regler.  

Det forhold, at denne regel først tager udgangs punkt i ægtefællernes sædvanlige opholdssted, 
og alternativt i deres sidste sæ dvanlige opholdssted, for så vidt en af dem stadig opholder sig 
der, vil i de f leste tilfælde betyde, at loven i domstolslandet v il blive anvendt (men ikke altid, 
bl.a. når en af ægtefæl lerne rejser hjem  og går til retten dér i overensstemm else m ed de  
kompetenceregler, der er fast sat i forordning (EF) nr. 220 1/2003). De tilfælde, h vor der 
anvendes fremmed ret, vil således være begrænsede. 

Artikel 5 
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Reglen skal forhindre forskels behandling. I visse situationer, hvor gæ ldende ret ikke ikke 
giver mulighed for skilsm isse eller ikke giver en af  ægtef ællerne lige adgang til skilsm isse 
eller separation på grund af dennes køn , skal loven i domstolslandet finde anvendelse. 

Artikel 6 

Det ville være i strid m ed målet om retssikkerhed, hvis der var m ulighed for renvoi. Når en 
lov i m edfør af de ensartede lovvalgsregler skal  finde anvendelse, betyde r det, at denne lovs 
materielle regler skal anvendes og ikke de internationalprivatretlige regler. 

Artikel 7 

Ordre public-undtagelsen giver domstolen mulighed for at se bort fr a de regler i fremm ed ret, 
der skal anvendes i henhold til l ovvalgsreglen, hvis det i en give n situation ville  være i strid  
med ufravigelige retsprincipper i dom stolslandet. Ordet "åbenlyst" betyder, at der kun i 
ekstraordinære tilfælde kan gøres brug af denne undtagelse.  

Artikel 8 

Når en stat om fatter fle re te rritoriale enheder,  som hver har sine egne materielle r etsregler 
vedrørende skilsm isse og separation, bør de nne forordning også finde anvendelse på 
lovkonflikter mellem disse territoriale enheder, både af hensyn ti l den retlige forudsigelighed 
og retssikkerheden og f or at sikre en ensartet anvendelse af Den Europæiske Unions regler i 
alle situationer, hvor der foreligger en lovkonflikt. 

Artikel 9 

Denne bestemmelse vedrører oplysning af borge rne om de r egler, der finder anvendelse på 
ægtepagter i de deltagende m edlemsstater. Kommissionen offentliggør  disse oplysninger på 
webstedet for det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område. 

Artikel 10 

Denne artikel vedrører forordningens tidsmæssige anvendelse. 

Artikel 11 

De foreslåede bestemmelser tage r sigte på at indføre en bala nce mellem overholdelsen af de 
deltagende m edlemsstaters internationale forp ligtelser og m ålet om  at opbygge et egentligt 
europæisk retligt om råde. Stk. 1 giver m edlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende de 
lovvalgsregler, der findes i de bilaterale eller multilaterale konventioner, som de har tiltrådt på 
tidspunktet for forordningens vedtagelse. Imidlertid vil eksistensen af to pa rallelle systemer - 
anvendelse i nogle af de deltag ende m edlemsstater af regler ne i de konventioner, de har 
ratificeret, og anvendelse i andr e deltagende m edlemsstater af  reglerne i forslaget til 
forordning - være i modstrid med det europæiske retlige områdes funktion. 

Artikel 12 og 13 

Artiklerne om revision af retsakten, ikrafttrædelse og anvendelse er standardbestemmelser. 
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2010/0067 (CNS) 

Forslag til 

RÅDETS FORORDNING (EU) 

om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsregler i forbindelse med 
skilsmisse og separation 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – 

under henvisning til traktaten om  Den Europæiske  Unions funktionsm åde, særlig artikel 81, 
stk. 3, 

under henvisning til Rådets afgørelse [...] af [...] om bemyndigelse til et forstærket samarbejde 
om lovvalgsregler i forbindelse med skilsmisse og separation7, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet8, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg9, 

efter en særlig lovgivningsprocedure og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Unionen har sat sig som mål at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Med henblik på gradvis at 
etablere et sådant om råde skal Uni onen vedtage foranstaltninger vedrørende 
samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger. 

(2) I henhold til artikel 81, stk. 3, i traktaten om  Den Europæiske Unions funktionsm åde 
skal Rådet fastlægge foranstaltninger vedrørende familieret med grænseoverskridende 
virkninger. 

                                                 
7 EUT L [...] af [...], s. [...]. 
8 EUT C […] af […], s. […]. 
9 EUT C […] af […], s. […]. 
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(3) Kommissionen vedtog den 14. m arts 2005 en  grønbog om  lovvalg og kom petence i 
skilsmissesager. Med denne grønb og blev der  indledt en bred of fentlig høring o m, 
hvordan de problemer, der kan opstå i den aktuelle situation, kan løses. 

(4) Kommissionen fre msatte den 17. juli 2006 fors lag til en forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kom petence og om  indførelse af 
lovvalgsregler i ægteskabssager. 

(5) Rådet konkluderede på sit m øde i Luxembourg den 5. og 6. juni 2008, at der ikke var 
enstemmighed om  dette forslag, og at der var uoverstigelige vanskeligheder, som 
gjorde det umuligt at opnå enstemmighed på daværende tidspunkt og i den nær meste 
fremtid. Rådet fastslog, at forslagets m ålsætninger ikke kunne opfyldes inden for en 
rimelig frist under anvendelse af de relevante bestemmelser i traktaterne. 

(6) Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankri g, Italien, Luxembourg, Ungarn, Østrig, 
Rumænien og Slovenien rettede efterfølge nde en anmodning til Kommissionen, hvori 
de anførte, at de havde til hens igt at indf øre et forstærket sam arbejde indbyrdes o m 
lovvalg i æ gteskabssager, og de opfordrede  Kommissionen til at forelægge Rådet et 
forslag herom. Den 3. marts 2010 trak Grækenland sin anmodning tilbage. 

(7) Rådet vedtog den [...] afgørelse [...] om  bemyndigelse til et forstærket sam arbejde om 
lovvalgsregler i forbindelse med skilsmisse og separation.  

(8) Ifølge artikel 328, stk. 1, i traktaten om  Den Europæiske Unions funktionsm åde er et 
forstærket s amarbejde åbent for alle m edlemsstater, når det indføres, forudsat at 
medlemsstaterne opfylder de eventuelle betinge lser for deltagelse, der er f astsat i de n 
bemyndigende afgørelse. Det gælder ligelede s når som  helst derefter, forudsat at 
medlemsstaterne foruden de nævnte betingelser efterkommer de retsakter, der allerede 
er vedtaget i henhold dertil. 

(9) Denne forordning bør skabe klare og fuld stændige retlige ramm er for lovvalg 
vedrørende skilsmisse og separation i de deltagende medlemsstater og sikre borgerne  
løsninger, der giver retssikkerhed, retlig fo rudsigelighed og fleksibilitet, og forhindre 
en situation, hvor den ene ægte fælle begærer skilsmisse før den anden, for at sikre sig, 
at sagen behandles efter en lov, som ve dkommende mener i højere grad tilgodeser 
hans eller hendes interesser. 

(10) For klart at afgrænse det geografiske anvendelsesområde for denne forordning skal det 
fastsættes, hvilke medlemsstater der deltager i det forstærkede samarbejde.  

(11) Denne forordning bør finde anvendelse uanset domsmyndighedens art.  

(12) For at give ægtefællerne m ulighed for at væ lge en lov, som de har tæt tilknytning til, 
og for at sørge for, at en lov, som  de har tæt tilknytning til, finder anvendelse på deres 
skilsmisse- eller separationssag, når de ikke har truffet et sådant valg, bør den lov, som 
de har tæt tilknytning til, kunne anvendes, også når der ikke er  tale om en deltagende 
medlemsstats lov. Er det en anden m edlemsstats lov, der skal anvendes, kan det 
netværk, der er oprettet ved Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. m aj 2001 om  
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oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område10, bistå 
domstolene og vejlede dem om indholdet af reglerne i fremmed ret. 

(13) Det kræver både større fleksibilitet og større retssikkerhed at øge borgernes mobilitet. 
For at nå dette m ål bør denne forordning styrke partsautonom ien i forbindelse m ed 
skilsmisse og separation og give parterne en  begrænset mulighed for at vælge, hvilken 
lov der skal finde anvendelse på deres skilsmisse eller separation. Denne mulighed bør 
ikke gælde i sager om  omstødelse af ægteskab, der hænger nøje samm en m ed 
betingelserne for ægteskabets gyldighed, hvorfor der ikke bør gælde partsautonomi. 

(14) Ægtefællerne bør vælge loven i et land, som de har en særlig tilknytning til, eller loven 
i dom stolslandet som  gældende ret for deres skilsm isse- og separation. Den lov, 
ægtefællerne vælger, skal være i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder 
som fastsat i traktaterne og i Den Europæ iske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Muligheden for at vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse i 
forbindelse med skilsmisse og separation, bør ikke skade barnets tarv.  

(15) Før ægtefællerne vælger, hvilken lov der skal finde anvendelse, er det vigtigt, at de har 
adgang til ajourførte oplysninger om de væsentlige aspekter i den nationale ret og EU-
retten og procedurerne for skilsmisse og separation. For at sikre en sådan adgang til de 
relevante oplysninger ajour fører Komm issionen regelmæ ssigt det offentlige 
internetbaserede inform ationssystem, so m blev oprettet ved Rådets beslutning 
2001/470/EF. 

(16) Et oplyst va lg f or begge ægtef ællers vedkomm ende er et v æsentligt princip i denn e 
forordning. Begge ægtefæller bør  have et præcist kendskab til de retlige og sociale 
konsekvenser af lovvalget. Det, at der er m ulighed for i fællesskab at foretage lovvalg, 
bør ikke berøre ægtefællernes rettighede r og ligestilling. I den forbindelse bør de 
nationale dom stole være bevidste om  bet ydningen af, at begge ægtefæller træffer et 
oplyst valg, hvad angår de retlige konsekvenser af aftalen om lovvalg. 

(17) Der bør indføres visse garantier for at sikre, at ægtefællerne er klare o ver 
konsekvenserne af deres valg. Aftalen om  lovvalg bør i det m indste være indgået 
skriftligt og være dateret og underskrevet af  begge parter. Hvis loven i den deltagende  
medlemsstat, hvor de to ægtefæller har deres sædvanlige opholdssted, im idlertid 
indeholder regler om  yderligere form elle krav, bør disse regler  overholdes. Sådanne 
yderligere form elle krav kan f.eks. gælde i en deltagende m edlemsstat, hvor aftalen 
skal indføjes i en ægtepagt. 

(18) En aftale om lovvalg bør kunne indgås og æn dres senest, når sagen indbringes for en 
domstol, og også under sagens behandling, hvis loven i domstolslandet giver mulighed 
for det. I det tilfælde er det tils trækkeligt, at domstolen optager lovvalget i protokollen 
i overensstemmelse med loven i domstolslandet. 

(19) Når der ikke er indgået aftale om lovvalg, bør denne forordning indføre harmoniserede 
lovvalgsregler baseret p å en række principale  og subsidiære tilkny tningskriterier, der 
sikrer et tæt bånd m ellem ægtefællern e og den om handlede lov, og som tilgodeser 
kravet om retssikkerhed og retlig forudsig elighed og forebygger en  situation, hvor en 
af ægtefællerne begærer skilsmisse før den a nden for at sikre sig,  at sagen behandles  

                                                 
10 EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25. 
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efter en bestem t lov, som vedkomm ende m ener i højere grad t ilgodeser hans eller 
hendes interesser. Disse tilknytningskriterier er valgt f or at sikre, a t skilsmisse- eller 
separationssagen behandles efter en lov, som ægtefællerne har en tæt tilknytning til, og 
de er først og fremmest baseret på ægtefællernes sædvanlige opholdssted. 

(20) I visse situationer, hvor den valgte lov ikke giver m ulighed for skilsm isse eller ikke  
giver en af ægtefællern e lige adgang til skilsmisse eller separation på grund af dennes 
køn, bør loven i domstolslandet dog finde anvendelse.  

(21) Når det er begrundet i almene hensyn, bør det i ekstraordinære tilfælde være muligt for 
de deltagende m edlemsstaters domstole at  undlade at anvende  f remmed ret i e n 
konkret sag, når det ville være klart i strid m ed ufr avigelige retsprincipper i 
domstolslandet (ordre public) at anvende de m. Domstolene bør im idlertid ikke kun ne 
anvende ordre public-undtagelsen for at undlade at anvende en anden m edlemsstats 
lov, når dette er i strid m ed Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder, 
navnlig artikel 21, som forbyder enhver forskelsbehandling. 

(22) Da der i nogle stater og de ltagende m edlemsstater findes  flere retss ystemer elle r 
regelsæt angående de spørgsm ål, som  er  reguleret af denne forordning, bør det 
fastsættes, i hvilket omfang bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse i de 
forskellige territoriale enheder i disse stater og deltagende medlemsstater. 

(23) Målene i denne forordning, nem lig en styrke lse af retssikkerhede n, forudsigeligheden 
og fleksibiliteten – og derm ed fre mme af  den frie bevægelighed for personer i Den 
Europæiske Union – i intern ationale ægtesk abssager, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne alene på grund af forordningens omfang og virkninger og 
kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, i dette tilfælde gennem et forstærket 
samarbejde mellem disse medlemsstater, i overensstemmelse med nærhedsprincippet i 
artikel 5 i traktaten om  Den Europæ iske Union. I overensstemmelse me d 
proportionalitetsprincippet, jf . nævnte artikel, går nærværende forordning ikke ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(24) I denne forordning overholdes de grundlægge nde rettigheder og de principper, der er  
anerkendt i Den Europæiske Unions char ter o m grundlæggende rettig heder, navn lig 
artikel 21, ifølge hvilken enhver forskels behandling på grund af køn, race, farve, 
etnisk eller social oprindelse, genetiske an læg, sprog, religion eller tro, politiske eller 
andre an skuelser, tilhø rsforhold til et n ationalt m indretal, form ueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering, er forbudt. Denne forordning bør anvendes af 
medlemsstaternes retter under fuld overholdelse af disse rettigheder og principper – 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Kapitel I - Anvendelsesområde 

Artikel 1 
Materielt anvendelsesområde 

1. Denne forordning finder anvendelse på skilsm isse og separation i si tuationer, hvor der 
foreligger en lovkonflikt.  
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2. I denne forordning forstås ved "deltagende  medlemsstat" en medlemsstat, der deltager 
i det f orstærkede samarbejde om lovvalgsregler i forbindelse m ed skilsmisse og separation i 
medfør af Rådets afgørelse [ ...] af [...] om bemyndigelse til et forstærket sam arbejde om 
lovvalgsregler i forbindelse med skilsmisse og separation. 

Artikel 2 
Universel anvendelse 

Den lov, som  skal anvendes i henhold til denne forordning, finder anvendelse, selv om  det  
ikke er en deltagende medlemsstats lov. 

Kapitel II – Ensartede regler for lovvalg i forbindelse med 
skilsmisse og separation 

Artikel 3 
Lovvalgsaftaler 

1. Ægtefællerne kan ved aftale vælge, hvilken  lov der skal finde anvendelse på deres 
skilsmisse eller separation under forudsætning af, at den valg te lov er i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder, der er fast lagt i traktaterne og i D en Europæiske Unions 
charter om  grundlæggende rettigheder, og den  o ffentlige orden, og at der er tale om  en af 
følgende love:  

a) loven i den stat, hvor æg tefællerne har deres sædvanlig e opholdssted ved aftalens 
indgåelse 

b) loven i den stat, hvor ægtefællerne havde deres sidste sædvanlige opholdssted, hvis en 
af dem stadig opholder sig der ved aftalens indgåelse 

c) loven i den stat, hvis nationalitet en af ægtefællerne har ved aftalens indgåelse 

d) loven i domstolslandet. 

2. Uden at det berører stk. 4, kan en aftale om lovvalg indgås og ændres når som  helst, 
men senest ved sagens anlæggelse ved en domstol. 

3. Den i stk. 2 nævnte aftale skal indgås sk riftligt, dateres og unde rskrives af begge 
ægtefæller. Elektroniske m eddelelser, som  vari gt dokum enterer aftalen,  anses for at være 
skriftlige. 

Hvis loven i den deltagende m edlemsstat, hvor de to ægtefæller har deres sæ dvanlige 
opholdssted på tidspunktet for afta lens indgåelse, indeholder yde rligere regler om  formkrav, 
finder disse regler dog anvendelse. Hvis æg tefællerne har deres sædvanlige opholdssted i 
forskellige deltagende m edlemsstater, og loven i disse m edlemsstater indeholder forskellige 
regler om formkrav, er aftalen gyldig med hensyn til sin form, hvis den opfylder betingelserne 
i loven i en af disse stater. 



DA 14   DA 

4. Hvis loven i dom stolslandet giver mulighe d for det, kan æ gtefællerne også foretage 
lovvalget over for dom stolen under sagens behand ling. Det er da tilstræ kkeligt, at lovvalget 
optages i protokollen ved domstolen i overensstemmelse med loven i domstolslandet. 

Artikel 4 
Lovvalg i mangel af aftale mellem parterne 

I mangel af aftale om lovvalg i henhold til artikel 3 behandles skilsmisse- og separationssager  

a) efter loven i den stat, hvor ægtefælle rne har deres sæ dvanlige opholdssted ved 
sagsanlægget, eller hvis dette ikke er relevant, 

b) efter loven i den stat, hvor ægtefællern e havde deres sidste sædvanlige opholdssted, 
forudsat at opholdet ikke er ophørt mere end et år før sagsanlægget, og at en af dem  stadig 
opholder sig i denne medlemsstat ved sagsanlægget, eller hvis dette ikke er relevant, 

c) efter loven i den stat, hvis nationalitet begge ægtefæller har ved sagsanlægget, eller 
hvis dette ikke er relevant, 

d) efter loven i domstolslandet. 

Artikel 5 
Anvendelse af loven i domstolslandet 

Når den lov, der skal anvendes i henhold til ar tikel 3 og 4, ikke giver m ulighed for skilsmisse 
eller ikke g iver en af ægtefællern e lige ad gang til sk ilsmisse eller separation p å grund af 
dennes køn, finder loven i domstolslandet anvendelse. 

Artikel 6 
Udelukkelse af renvoi 

Når denne forordning bestemm er, at loven i en  bestemt stat skal  anvendes, skal dette forstås  
som en henvisning til de gældende  retsregler i den pågældende stat med undtagelse af statens 
internationalprivatretlige regler. 

Artikel 7 
Ordre public 

Det kan kun undlades at anvende en bestemmelse i en lov, som i henhold til denne forordning 
skal anvendes, hvis det er åbenbart ufor enelig m ed grundlæggende retsprincipper i 
domstolslandet at anvende den. 

Artikel 8 
Stater med mere end et retssystem 

1. Omfatter en stat flere territoriale enheder, som hver har sine egne regler om skilsmisse 
og separation, skal hver territorial enhed anses for en stat ved fastlæggelsen af, hvilken lov der 
skal anvendes i henhold til denne forordning. 
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2. En deltagende medlemsstat, hvor forskellige territoriale enheder har deres egne regler 
om skilsmisse og separation, er ikke forpligtet t il at anvende denne forordning i tilfælde, hvor 
der alene er tale om valg mellem lovene i disse enheder. 

Kapitel III – Øvrige bestemmelser  

Artikel 9 
Oplysninger fra de deltagende medlemsstater 

1. Senest [tre måneder efter gennemførelsen af denne artikel] underretter de deltagende  
medlemsstater Kommissionen om eventuelle nationale bestemmelser om 

a) reglerne om formkrav til aftaler om lovvalg og 

b) muligheden for lovvalg i henhold til artikel 3, stk. 4.  

De deltagende m edlemsstater inform erer Ko mmissionen om  senere ændringer af disse 
bestemmelser. 

2. Kommissionen stiller de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, til rådighed for  
offentligheden, bl.a. p å webstede t f or det eu ropæiske re tlige netvær k på det c ivil- og 
handelsretlige område. 

Artikel 10 
Overgangsbestemmelser 

1. Denne forordning finder anvendelse på retssa ger, der er anlagt efter forordningens 
anvendelsesdato, jf. artikel 13, og på de i artikel  3 nævnte aftaler, der er indgået efter denne 
dato. 

En aftale om  lovvalg, der er indgået i ove rensstemmelse med lovgivningen i en deltagende 
medlemsstat inden denne forordnings anve ndelsesdato, f år dog også virkning, hvis den 
opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 3, første afsnit. 

2. Denne forordning berører ikke aftaler om lovvalg, der er in dgået i henhold til loven  i 
den deltagende medlemsstat, hvor sagen behandles, inden denne forordnings anvendelsesdato. 

Artikel 11 
Forbindelser med gældende internationale konventioner 

1. Denne f orordning be rører ikke  anvendels en af  bila terale elle r m ultilaterale 
konventioner, som en eller flere deltagende m edlemsstater er part i på  tidspunktet for denne 
forordnings vedtagelse, og som  omfatter spørgsmål, der er regul eret af denne forordning, jf. 
dog de deltagende m edlemsstaters forpligtelser i henhold til artikel 35 1 i traktaten om  Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.  

2. Uanset stk. 1 har denne fo rordning i forholdet m ellem de  deltagende m edlemsstater 
forrang frem for de konventioner vedrørende s pørgsmål omfattet af denne forordning, som  de 
deltagende medlemsstater er parter i. 



DA 16   DA 

Artikel 12 
Revision 

Senest den [ fem år efter denne forordnings anvendelse] forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Økonom iske og Social e Udvalg en rapport om  anve ndelsen af 
denne forordning. Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag om tilpasning. 

Kapitel IV – Afsluttende bestemmelser 

Artikel 13 
Ikrafttrædelse og anvendelsesdato 

Denne forordning træder i kraft på t yvendedagen efter offe ntliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende. 

Den anvendes fra [ tolv måneder efter forordningens vedtagelse], undtagen artikel 9, som 
anvendes fra [seks måneder efter forordningens vedtagelse]. 

Denne forordning er bindende i alle enkelth eder og gælder um iddelbart i de deltagende 
medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

 På Rådets vegne 
 Formand 




