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MOTIVERING 

1. Inledning  

1.1. Förslagets bakgrund 

Den 17 juli 2006 antog komm issionen på grundval av  artikel 61 c och artikel 67.1 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gem enskapen (nuvarande artikel 81.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt) ett förslag1 till rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 2201/20032 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag 
i äktenskapsmål (nedan kallad Rom III-förordningen). Åtgärden skulle antas av rådet genom  
beslut m ed enhällighet efter hörande av Euro paparlamentet. Europaparlam entet avgav sitt 
yttrande om förslaget den 21 oktober 20083.  

Kommissionens förslag behandlade s av komm ittén för civilrättsliga frågor (Rom  III) m ed 
början i oktober 2006. Man tvingades em ellertid konstatera att det inte rådde någon 
enhällighet om de f öreslagna lösn ingarna avseende bestämmelserna om tilläm plig lag inom 
ramen för förordningen och om  de föreslagna undantagen. Råde t konstaterade således vid sitt 
möte den 5 –6 juni 200 8 att det inte rådde  någon enhällighet om att gå  vidare m ed Rom III-
förordningen och att oö verstigliga svårigheter gjorde det omöjligt a tt nå enhällighet nu eller  
inom överskådlig framtid. Det fastställde att målen i förslaget inte kunde uppnås inom  rimlig 
tid genom tillämpning av de relevanta bestämmelserna i fördraget. 

Den 25 juli 2008 noterade rådet att m inst åtta medlemsstater ämnade uppmana kommissionen 
att lägga f ram ett f örslag om  f ördjupat sam arbete och att andra m edlemsstater troligen 
kommer att anslu ta sig  när kommi ssionen lag t f ram sitt f örslag, att endast ett officiellt 
hänskjutande till komm issionen från m edlemsstaternas sida kan ge ett eventuellt förslag från 
kommissionen så att de enskild a delegationerna definitivt får ta ställning till möjligheten med 
ett närm are sam arbete och sitt deltagande i de tta, och att den eventuella uppm aningen till 
kommissionen från m inst åtta m edlemsstater om att lägg a f ram ett f örslag om närm are 
samarbete inte påverkar det fortsatta förfara ndet och framför allt inte det bem yndigande som 
man kommer att be rådet att ge.  

Den 28 juli 2008, den 12 augusti 2008 och den 12 januari 2009 inkom tio medlemsstater4 med 
en begäran till komm issionen där de  angav att d e avsåg a tt mellan sig u pprätta ett fördjupat 
samarbete i fråga om tillämplig lag i äktens kapsmål och uppmanade kommissionen att lämna 
in ett förslag till rådet i detta syfte. Den 3 mars 2010 drog Grekland tillbaka sin begäran. 

Förslaget till rådets beslut om  bemyndigande  att upprätta ett fördjupat sam arbete om 
tillämplig la g f ör äktenskapsskillna d och hem skillnad och f öreliggande f örslag till rådets  
förordning om genomförande av  detta fördjupade sam arbete, som kommissionen har antagit 
samtidigt, utgör kommissionens svar på begära n från de nio m edlemsstaterna, nedan kallade  
de deltagande medlemsstaterna. Förslaget till rådets beslut innehåller en ingående bedömning 

                                                 
1 K OM(2006) 399. 
2 Rådets f örordning (E G) n r 2201/2003 a v den 27 n ovember 2003 om domstols beh örighet oc h om  

erkännande och  v erkställighet av  do mar i äk tenskapsmål o ch mål o m fö räldraansvar sam t om 
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1). 

3 EUT C 15E, 21.1.2010, s. 128. 
4 Bulgarien, Gr ekland, Spa nien, Fra nkrike, Italien, Luxemburg, U ngern, Öst errike, R umänien och 

Slovenien. 
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av de rättsliga villkoren för och ändam ålsenligheten m ed upprättandet av ett fördjupat 
samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. 

2. Motiv och syfte 

2.1. Öka rättssäkerheten och förutsebarheten  

Medlemsstaternas äkten skapslagstiftning skil jer sig åt avsevärt, sä rskilt i f råga om 
lagvalsregler. I äktens kapsmål av inte rnationell ka raktär ä r det ta en källa till s tor 
rättsosäkerhet. De stora skil lnaderna m ellan de nationella lagvalsreglerna och reglernas 
komplexa karaktär gör det m ycket svårt för ”i nternationella” par a tt förutse vilken lag som 
kommer att tilläm pas i deras m ål om  äktensk apsskillnad elle r hem skillnad. De d eltagande 
medlemsstaterna e rbjuder f ör övrigt inte någ on m öjlighet f ör m akar att välja  vilken  
lagstiftning som  ska tilläm pas på dessa m ål, v ilket kan leda till at t en lags tiftning som 
makarna endast har svag anknyt ning till tillämpas och att resu ltatet inte m otsvarar deras 
legitima förväntningar. Detta främjar inte heller lösningar där makarna är överens.  

Föreliggande f örslag till f örordning beakta r de releva nta delarna  i m otiveringen till 
kommissionens förslag till förordnin g av de n 17 juli 2006  (Rom III-förordningen),  och dess  
syfte är att upprätta en tydlig rättslig ram i Europeiska unionen som omfattar val av tillämplig 
lag i m ål om äktenska psskillnad o ch hem skillnad och so m ger parte rna viss m öjlighet a tt 
själva välja tilläm plig la g. Det f ördjupade sam arbetet rö r e ndast va l av  tilläm plig lag, inte  
domstols behörighet som var fallet i komm issionens ursprungliga förslag, för att inte inverka 
på unionens lagstiftning, närm are bestämt förordning (EG) nr 2201/2003, som  skulle ändras 
enligt det ur sprungliga förslaget. Artikel 20e–1 var en av de bestämmelser som infördes av 
kommittén f ör civilrättsliga f rågor (Rom  III) 5, m en den har inte be hållits i f öreliggande 
förslag till f örordning. Den innehåller en best ämmelse om dom stols behörighet och är nära 
sammanhängande med artikel 7a om  forum necessitatis som också avvisades, eftersom  även 
den berörde domstols behörighet. 

2.2. Öka flexibiliteten genom att införa begränsad valfrihet för parterna 

Det f inns i dag m ycket lite t utrymm e f ör valf rihet f ör par terna i äk tenskapsmål. Förslage t 
innebär att den rättsliga ramen blir mer flexibel genom att parterna får en begränsad möjlighet 
att välja att en annan la g ska tillämpas på deras mål om äktenskapsskillnad och he mskillnad. 
Makarnas val begränsas till lagar som äktenska pet har nära anknytning till för att förebygga 
tillämpning av lagar som makarna har liten eller ingen anknytning till.  

Att ge parterna möjlighet att enas om dessa frågor är särskilt ändamålsenligt i fall där makarna 
är överens om att skiljas. Detta kom mer att utgöra ett s tarkt incitament för makar att i förväg 
ordna upp konsekvenserna av en eventuell skil smässa och kommer att främja skilsmässor där 
parterna är överens, v ilket är  avgörande för par som  har ba rn. Rom III-förordningen bidrar 
även till en integrering av m edborgare från tredjeländer genom att de ges möjlighet att ersätta 
lagstiftningen i det land där de är medborgare med lagstiftningen i det nya hemlandet.  

Särskilda åtgärder ska vidtas för att se till a tt makarna är medvetna om följderna av sitt val, i 
syfte att skydda den make som är i en svagare ställning. 

                                                 
5 Se rådets dokument 9712/08. 
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2.3. Förebygga ”kapplöpning till domstol” 

Slutligen tar förslaget upp problemet med kapplöpning till domstol, dvs. när en av m akarna 
ansöker om skilsmässa före den andra för att se till a tt saken prövas enligt en lag som m aken 
anser bättre skyddar hans eller hennes intresse n. Det kan leda till ti llämpning av en lag som 
den andra m aken endast har svag anknytning til l eller som inte skyddar hans eller hennes 
intressen, vilket gör det ännu svårare att uppnå förlikning och ger lite tid för medling. 
Harmoniserade lagvalsregler s kulle sannolikt avsevärt min ska risken för ”kapplöpning till 
domstol”, ef tersom alla dom stolar i de deltag ande m edlemsstaterna sku lle tilläm pa den lag  
som anvisas enligt de gemensamma reglerna.  

Om makarna inte själva väljer vilken lag so m ska tillämpas, avgörs den tilläm pliga lagen på 
grundval av en rad anknytningskriterier, som i första hand bygger på makarnas hemvist, vilket 
garanterar att m ålet om äktenskapsskillnad och hem skillnad regleras av en rättso rdning som 
makarna ha r nära anknytning till. Detta ko mmer att betydligt öka rättssäkerheten och 
förutsebarheten för de berörda makarna och rättstillämparna.  

Regeln om  tilläm plig lag vid avsaknad av va l är avsedd att skydda de n m ake som  är i en 
svagare ställning, eftersom den prioriterar lage n i det land där m akarna hade sin hem vist före 
skilsmässan, oavsett vid vilken dom stol talan v äcks. Den gör det m öjligt för makarna att lätt 
förutse v ilken lag  som komm er att tilläm pas på deras m ål om  äktenskapsskillnad och 
hemskillnad. 

3. Samråd med berörda parter och konsekvensbedömning av det fördjupade 
samarbetet 

Offentliggörandet av komm issionens förslag till förordning i juli 2006 föregicks av ett 
omfattande samråd med de berörda parterna. De n senaste versionen som  förhandlats fra m i  
rådet och som  komm issionen behålli t de lar av  i sitt f örslag, skilje r s ig in te avs evärt f rån 
kommissionens förslag från juli 2006. Denna version behåller samma principlösningar när det 
gäller tillämplig lag f ör äktenskapsskillnad och hemskillnad (val av tillä mplig lag, m akarnas 
hemvist som främsta anknytningskriterium, det s.k. ordre public-förbehållet m.fl.) 

Den konsekvensbedömning som kommissionen bifogade  det ursprungliga förslaget från juli 
2006 är fortfarande relevant för fråg an om tillämplig lag, och hänvisningar kommer att göras 
till denna6. Föreliggande förslag rör genomförandet av  ett fördjupat samarbete om tillämplig 
lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. Fördjupat samarbete får endast användas som en 
sista utväg enligt artikel 20.2. i fördraget om  Europeiska unionen. Således får komm issionen 
föreslå e tt fördjupat samarbete, och rådet g e sitt tills tånd till d etta, uteslutande i f rågor som 
redan behan dlats av råd et och f ör vilka r ådet fastställer a tt ingen annan  lösning är möjlig,  
eftersom ”de mål som eftersträvas genom samarbetet inte kan uppnås inom  rimlig tid av hela 
unionen”. A v detta följer att kom missionen vark en får ändra om rådet för det f ördjupade 
samarbetet – i detta f all tilläm plig lag f ör äk tenskapsskillnad och he mskillnad – elle r de  
grundläggande bestämmelserna i den senaste vers ion av förslaget som förhandlats i rådet. 
Innehållet i komm issionens förs lag om genomförandet av ett fördjupat samarbete begränsas 
dessutom av det tillämpningsområde som anges i de deltagande medlemsstaternas begäran om 
fördjupat samarbete, dvs. tillämplig lag i äk tenskapsmål. I detta fall tycks det därför inte vara 
lämpligt att genomföra någon ny konsekvensbedömning. 

                                                 
6 SEK( 2006) 949. 
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4. Rättsliga aspekter 

4.1. Rättslig grund 

Den rätts liga grunden till föreliggande förslag  är artikel 81.3 i fördraget om  Europeiska 
unionens funktionssätt, som ger rådet bef ogenhet att besluta om åtgärder som  rör f amiljerätt 
och som har gränsöverskridande följder efter att ha hört Europaparlamentet.  

Förslaget r ör tilläm plig lag f ör äktenskaps skillnad och  hem skillnad. Dessa f rågor rör 
familjerätten. Lagvalsr eglerna i de tta f örslag ä r därf ör en dast tilläm pliga i in ternationella 
situationer som till exempel när makarna är medborgare eller lever i olika medlemsstater eller 
i en m edlemsstat i vilken åtm instone en av dem inte är m edborgare. Kravet på 
gränsöverskridande följder i artikel 81.3 i fördra get om Europeiska unionens funktionssätt är 
därmed uppfyllt. 

4.2. Subsidiaritetsprincipen 

Förslagets m ål kan endast uppnås genom  åtgärd er på unionsnivå i form av ge mensamma 
regler om  tilläm plig lag , vid behov genom  för djupat sam arbete. Dessa lagvalsregler m åste 
vara identiska för att förslagets mål, att öka rätts säkerheten, förutsebarheten och flexibiliteten 
för m edborgarna, ska uppnås. Ensidiga åtgärder från m edlemsstaternas sida skulle därför 
strida m ot dessa m ål. Det finns inte nå gon gällande interna tionell konvention m ellan 
medlemsstaterna om f rågan om tillämplig lag i äktenskaps mål. Det offentliga sam rådet och  
konsekvensanalysen, som genomfördes av komm issionen inför det förslag som  lades fram  i  
juli 2006, visade att det här förslaget gäller betydande problem  s om berör tiotusentals 
medborgare varje år. Problem en är a v sådan art och om fattning att m ålen endast kan uppnås 
på unionsnivå. 

4.3. Proportionalitetsprincipen 

Förslaget överensstämmer m ed proportionalitetsprincipen eftersom det är strikt begränsat till  
vad som  är nödvändigt för att uppnå m ålen. Det fö rväntas inte leda ti ll några ytterligare 
utgifter eller ökad byråk rati för m edborgarna. Det innebär ett visst, m en mycket begränsat, 
merarbete för de berörda nationella myndigheterna. 

4.4. Val av regleringsform 

Förslaget är av en sådan art och innehåller sådana mål att det krävs en förordning. Behovet av 
rättssäkerhet och förutsebarhet innebär att regl erna m åste vara tydliga och enhetliga. De 
föreslagna reglerna om tillämplig lag är detaljer ade och exa kta och beh över inte införlivas i 
nationell lagstiftning. Om  de  de ltagande medlem sstaterna gavs tolkningsutrymme i 
genomförandet av bestämmelserna skulle m ålet att uppnå rättssäkerhet och förutsebarhet 
äventyras. 

4.5. Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks ställning 

Förenade kungariket och Irland deltar inte i sa marbete i frågor som omfattas av avdelning V i  
tredje delen av fördraget om Europeiska union ens funktionssätt, om  de inte m eddelar att de 
önskar delta i enlighet m ed artikel 3 i protok ollet om  Förenade kungarikets och Irlands 
ställning med avseende på om rådet m ed frihet , säkerhet och rättvisa,  som är fogat till 
fördraget om  Europeiska unionen och fördrage t om  Europeiska unionens funktionssätt. I 
enlighet m ed artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställn ing som  är fogat till 
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fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionen s funktionssätt deltar 
Danmark inte i antagandet av den föreslagna förordningen och är därför inte bundet av den 
och omfattas inte av dess tillämpning. 

5. Budgetkonsekvenser, förenkling och förenlighet med Europeiska unionens 
politik på andra områden 

5.1. Budgetkonsekvenser 

Förslaget påverkar inte unionens budget. 

5.2. Förenkling 

Förslaget innebär en förenkling av de adm inistrativa förfarandena för m edborgarna och 
rättstillämparna. Framför allt inn ebär harm oniseringen av lagvalsreglerna en avsevärd 
förenkling, eftersom de  som berörs  får m öjlighet att avgöra vilken lag  som är tillämplig på  
grundval av en enda uppsättning regler som ersätter de gällande nationella lagvalsordningarna 
i de deltagande medlemsstaterna. 

5.3. Förenlighet med Europeiska unionens politik på andra områden 

Detta förslag respekterar de grundläggande rätti gheterna och iakttar de principer som erkänns 
såsom allmänna gemenskapsrättsliga principer, särskilt i Europeiska unionens stadga om  de  
grundläggande rättigheterna.  

6. Kommentarer till de enskilda artiklarna 

Artikel 1 

Förordningen ska tillämpas i alla  fall där ett val m åste göras mellan lagar i o lika länder, det 
vill säga fall som  i ett eller flera avs eenden har anknytning till utlandet och därm ed till flera 
rättsordningar. Den är d ärför endas t tillämplig i inte rnationella situationer som till exem pel 
när m akarna är m edborgare i o lika länder eller lever i olika m edlemsstater eller i en 
medlemsstat i vilken åtminstone en av dem inte är medborgare (”internationella par”). 

De f öreslagna bestäm melserna om tilläm plig lag begr änsas till ä ktenskapsskillnad och  
hemskillnad och tilläm pas inte i m ål om  annu llering av  äktenskap där det anses oläm pligt 
såväl att ge parterna valfrihet som att låta dem välja någon annan lag än domstolslandets. När 
det gäller bestämm elser om domstols behörighet omfattas annullering av äktenskap, liksom  
äktenskapsskillnad och hemskillnad, av förordning (EG) nr 2201/2003.  

Artikel 2 

Enligt ar tikel 2 har f örordningen ”universe ll” karaktä r, vilket inn ebär att de enhetlig a 
lagvalsreglerna kan leda ti ll tillä mpning av lagen i e n deltagande m edlemsstat, i en 
medlemsstat som  inte delta r, eller i ett land utanf ör EU. Detta är en  djupt rotad  princip i 
gällande lagvalsregler som  återfinns  redan i Romkonventionen från 1980, i 
Haagkonventionerna och i de deltagande m edlemsstaternas nationella  lagvalsregler. 
Skyddsklausuler har införts för att förhi ndra tillämpning av utländska lagar om 
äktenskapsskillnad eller hem skillnad som är of örenliga m ed Europeisk a unionens 
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gemensamma värde ringar. Om  lagstif tningen i en annan m edlemsstat anvisas, kan det 
europeiska rättsliga nätverket på civilrättens område bistå domstolarna i fråga om innehållet i 
utländsk rätt.  

Artikel 3 

De allra flesta nationella lagva lsregler anger endast en lösn ing i en viss situation. Genom 
förslaget ge s m akarna störr e f lexibilitet genom  att de f år rätt att vä lja den lag som  ska 
tillämpas f ör äktenskap sskillnad oc h hem skillnad. De enda lagar som  f år väljas ä r sådana 
lagar som makarna har nära a nknytning till genom sin hem vist eller sin senaste gemensamma 
hemvist, om en av dem  fortfarande har sin hem vist där, lagen i ett land  där en av makarna är 
medborgare eller domstolslandets lag.  

Samma lagvalsreg ler bör tilläm pas f ör hem skillnad och äktens kapsskillnad ef tersom 
hemskillnad i m ånga f all är  e n f örutsättning f ör äk tenskapsskillnad. De d eltagande 
medlemsstater som  erkänne r hem skillnad tilläm par samm a lagvalsre gler f ör 
äktenskapsskillnad och hemskillnad. 

Parternas större valfrih et kommer att öka rätt ssäkerheten och förutsebarheten för m akarna. 
För att garantera att båda makarna är medvetna om konsekvenserna av sitt val och skydda den 
svagare m aken m åste vissa f ormella krav  vara uppfyllda. Komm issionen delar  
Europaparlamentets åsikt att det är nödvändigt att undvika att parternas val av tillämplig lag 
leder till tilläm pning av en lag som  strider mot de grundläggande rätt igheterna och unionens 
lagstiftning. I texten begränsas dä rför parternas val till utländsk a lagar om äktenskapsskillnad 
och hemskillnad som är förenliga med Europeiska unionens gemensamma värderingar.  
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Artikel 4 

Om makarna inte själva väljer vilken lag so m ska tillämpas, avgörs den tilläm pliga lagen på 
grundval av en rad anknytningsfaktorer, som  i första hand bygger på m akarnas hem vist. 
Denna enhetliga regel k ommer att garantera rä ttssäkerhet och förutsebarhet. Harmoniserade 
lagvalsregler skulle sannolikt avsevärt minska risken för ”kapplöpning till domstol”, eftersom 
varje dom stol i de deltagande medlemsstaterna skulle tillä mpa en lag  som  anvisa ts en ligt 
gemensamma regler.  

I de allra flesta fall kommer do mstolslandets lag att tillämpas ef tersom regeln i f örsta hand 
grundar sig på m akarnas gemensamma hemvist eller,  om detta alternativ inte är tilläm pligt, 
deras senaste hem vist om en av de m fortfarande har sin hemvist där ( det är do ck inte a lltid 
fallet, som när en av makarna åte rvänder till s itt hemland och ger in an sökan till en dom stol 
där i enlighet m ed de regler för dom stols be hörighet som  fastställs i förordning (EG) nr  
2201/2003). Utländsk lag kommer därför att tillämpas i ett begränsat antal fall. 

Artikel 5 

Denna bestämmelse syftar till att undvika di skriminering. I vissa situationer när den 
tillämpliga lagen saknar bestämm elser om äktens kapsskillnad eller in te ger m akarna lika rätt 
till äktenskapsskillnad eller hemskillnad på grund av den ena makens kön bör domstolslandets 
lag tillämpas.  

Artikel 6 

Att tillåta återförvisning skulle äventyra målet att uppnå rättssäkerhet. Att en viss lag anvisas i 
enlighet med de enhetliga lagvalsreglerna innebär därför att det är de materiella reglerna i den 
lagen som anvisas och inte de internationellt privaträttsliga reglerna. 

Artikel 7 

Det så kallade ordre public-förbehållet ge r do mstolen rätt att bortse från reglerna i den 
utländska lag som anvisats genom lagvalsregeln om tillämpningen av den utländska lagen i ett 
visst fall skulle strida m ot grunderna för domstolslandets rättso rdning (ordre public). 
Begreppet ”uppenbart” innebär att ordre public-förbehållet enda st ska användas i 
undantagsfall.  

Artikel 8 

När en sta t om fattar f lera terr itoriella enhete r som  var och en har s ina egna m ateriella 
rättsregler f ör äkten skapsskillnad och hem skillnad bö r d enna f örordning tilläm pas vid 
lagkonflikter m ellan dessa enheter i syfte att ga rantera rättssäkerhet, förutsebarhet och en 
enhetlig tillämpning av EU-reglerna  i alla situationer dä r det blir aktue llt att v älja tillämplig 
lag. 

Artikel 9 

Denna bestämmelse säkerställer att m edborgarna har insyn i de regler som  gäller för 
äktenskapsförord i de deltagande m edlemsstaterna. Kommissionen kom mer att offentliggöra 
denna inform ation på webbplatsen för det europe iska rättsliga nätver ket på privaträttens  
område. 
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Artikel 10 

Denna artikel rör rättsaktens tillämplighet i tiden. 

Artikel 11 

Syftet m ed de föreslagna bestämm elserna är att uppnå jäm vikt mellan, å ena sidan, 
uppfyllandet av de deltagande m edlemsstaternas internationella åtaganden och, å andra sidan, 
målet att inrätta ett europeiskt om råde med verklig rättvisa. Enligt punkt 1 får de del tagande 
medlemsstaterna f ortsätta att tillä mpa de lagva lsregler som  f astställts i bilate rala e ller 
multilaterala avtal som de har tillträ tt när de nna f örordning antas. Förekom sten av två 
parallella system, det vill säga att vissa deltagande medlemsstater tillämpar reglerna i de avtal 
som de har ratificerat m edan andra deltagan de me dlemsstater ti llämpar r eglerna i  de n 
föreslagna förordningen, skulle motverka det europeiska rättsliga områdets goda funktion. 

Artiklarna 12 och 13 

Artiklarna om  rätts aktens ikr aftträdande oc h tilläm pning sam t om  översyn av denna är 
standardbestämmelser. 
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2010/0067 (CNS) 

Förslag till 

RÅDETS FÖRORDNING 

om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad 
och hemskillnad 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.3, 

med beaktande av rådets beslut [...] av den [ ...] om bemyndigande att upprätta ett fördjupat 
samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad7, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till medlemsstaternas parlament, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande8, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande9, 

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och 

av följande skäl: 

(1) Unionen har satt som  mål att bevara och ut veckla ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa, där  den f ria rö rligheten f ör persone r garanteras. För att gö ra det m öjligt att 
gradvis inrätta ett sådant om råde ska unione n a nta åtgä rder om  rättslig t sam arbete i 
civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder. 

(2) Enligt artikel 81.3 i fördraget om  Europeiska unionens funktionssätt ska rådet besluta 
om att vidta åtgärder som rör familjerätten och som har gränsöverskridande följder. 

                                                 
7 EUT L […], […], s. […]. 
8 EUT C […], […], s. […]. 
9 EUT C […], […], s. […]. 
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(3) Kommissionen antog  den 14 m ars 2005 en grö nbok om  tilläm plig lag och behörig  
domstol i m ål om  äktenskapsskillnad. Genom grönboke n inleddes ett om fattande 
samråd om m öjliga lö sningar på de problem som  kan uppstå und er nuvarand e 
förhållanden. 

(4) Den 17 juli 2006 lade komm issionen fra m ett förslag till förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 2201/2003 i fråga om  domstols behörighet och om införande av 
regler för tillämplig lag i äktenskapsmål. 

(5) Rådet drog vid sitt m öte i Luxe mburg de n 5 och 6 juni 2008 slutsatsen att det inte 
fanns något enhälligt stöd för detta förslag och att oöverstigliga svårigheter gjorde det 
omöjligt att nå enhälligh et vare sig då elle r inom en överskådlig f ramtid. Rådet slo g 
fast att m ålen i förslag et inte kunde uppnås inom  rim lig tid m ed tilläm pning av 
relevanta bestämmelser i fördraget. 

(6) Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike,  Italien, Luxemburg, Ungern, Österrike, 
Rumänien och Slovenien riktade därefter  en begäran till komm issionen vari de  
tillkännagav sin avsikt att sinsem ellan uppr ätta ett fördjupat sam arbete i fråga om 
tillämplig lag i äktenskapsmål, och uppmanade kommissionen att lämna in ett förslag 
till rådet för detta ändamål. Den 3 mars 2010 drog Grekland tillbaka sin begäran. 

(7) Rådet antog den […] beslutet [...] om  be myndigande att upprätta ett fördjupat 
samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.  

(8) Enligt artikel 328.1 i förd raget om  Europeiska unione ns funktionssätt ska de 
fördjupade sam arbetena när d e up prättas vara öppna för sam tliga m edlemsstater, 
förutsatt att m edlemsstaterna tar hänsyn till de eventuella villkor för deltagande som 
fastställts genom beslutet om bemyndigande. De ska också vara öppna vid varje annat 
tillfälle, under förutsättning att de be rörda medlemsstaterna utöver nämnda villkor tar 
hänsyn till de akter som redan har antagits inom denna ram. 

(9) Denna förordning bör le da till en ty dlig och samlad rättslig ram i f råga om tillämplig 
lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad i de deltag ande medlemsstaterna. Den bör 
garantera m edborgarna ändam ålsenliga lö sningar när det gäller rättssäkerhet, 
förutsebarhet och flexibilitet och förhindra situationer där en av  makarna ansöker om 
äktenskapsskillnad f öre den andra f ör att f örsäkra sig om att saken pr övas enligt en 
lagstiftning som vederbörande anser är m er gynnsam  när det gäller att skydda hans 
eller hennes intressen. 

(10) För att begränsa förordningens ge ografiska tilläm pningsområde m åste de 
medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet anges.  

(11) Förordningen bör tillämpas oberoende av vid vilken sl ags domstol saken tas upp till 
prövning.  

(12) För att makarna ska kunna välja en tillämplig lag som de har nära anknytning till eller, 
om en sådan valm öjlighet saknas, för att den lagen ska kunna tilläm pas på deras 
äktenskapsskillnad eller  hem skillnad bör den berörda lagen  vara tilläm plig även o m 
det in te är f råga om  lagen i e n d eltagande m edlemsstat. Om  en lag i en annan 
medlemsstat anvisas, kan det nätverk som  inrättats genom rådets beslut 2001/470/E G 
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av den 28 m aj 2001 om inrättande av ett euro peiska rättsligt nätverk på privaträttens 
område10 bistå domstolarna med information om innehållet i utländsk rätt. 

(13) En ökad rörlighet för m edborgarna kräv er såväl m er flexibilitet som  en större 
rättssäkerhet. För att uppnå denna m ålsättning bör förordningen stärka parternas 
oberoende i sam band med äktenska psskillnad och hemskillnad genom att ge dem  en 
viss möjlighet att vä lja vilken lag som ska tillämpas på deras  äktenskapsskillnad eller 
hemskillnad. Denna möjligh et bör inte utst räckas till att omfatta annullering av 
äktenskap, som hör nära samman med villkoren för äktenskapets giltighet, där det inte 
är lämpligt att ge parterna valfrihet. 

(14) Makarna bör kunna välja lagen i ett land til l vilket de har särskild anknytning eller 
lagen i do mstolslandet som  tillä mplig la g f ör deras äktenskaps skillnad elle r 
hemskillnad. Den lag so m makarna väljer m åste vara förenlig m ed de grundläggande 
rättigheterna såsom dessa definieras i förd ragen och i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.  Möjlig heten att v älja tilläm plig lag vid  
äktenskapsskillnad och hemskillnad får inte vara till men för barnets bästa.  

(15) Innan m akarna väljer vilk en lag  so m ska vara tilläm plig är de t v iktigt att d e ha r 
tillgång till uppdaterad infor mation om  viktiga aspekter av den nationella 
lagstiftningen, unionsrätten och förfarandena vid äktenskapsskillnad och hemskillnad. 
För att garantera sådan til lgång till relevanta uppgifter av nödvändig kvalitet, 
uppdaterar komm issionen fortl öpande uppgifterna i det offentliga Internetbas erade 
informationssystem som inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG. 

(16) En grundläggande princip i förordningen är att de båda  makarna gemensamt ska göra 
ett sakligt och välgrundat val. Var o ch en av m akarna bör exakt känna till de rättsliga 
och sociala  f öljderna av lagva let. Möjl igheten f ör m akar att tillsa mmans välja 
tillämplig la g bör in te påverka m akarnas rä ttigheter och likställ dhet. Därför bör de 
nationella domstolarna vara m edvetna om vikten av att båd a makarna gör ett sak ligt 
och välgrundat val som  baserats på info rmation om de rä ttsliga f öljderna av 
lagvalsavtalet. 

(17) Vissa garantier bör införas för att säkers tälla att makarna är medvetna om följderna av 
sitt val. Lagvalsavtalet bör åtminstone vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda 
parterna. Om lagen i den deltagande m edlemsstat där båda m akarna har hemvist 
föreskriver ytterligare for mkrav, bör de ssa bestämmelser respekteras. Såd ana 
kompletterande formella krav kan f innas exempelvis i en de ltagande medlemsstat där 
avtalet infogas i ett äktenskapsförord. 

(18) Ett lagvalsavtal bör ku nna ingås o ch ändras fram  till des s att sak en tas upp vid 
domstol, och till och med under själva förfaran det om domstolslandets lag tillåter det. 
I så f all bö r det var a tillräck ligt att dom stolen registrerar lagvalet i enlighet m ed 
domstolslandets lag. 

(19) För att garantera rättssäkerhet och föruts ebarhet samt förhindra situationer där en av 
makarna ansöker om äktenskapsskillnad före  den andra för att försäkra sig om  att 
saken prövas enligt en lagstiftning som vederbörande anser m er gynnsam när det  
gäller att skydda hans eller hennes intressen bör denna förordning, för de fall då inget 

                                                 
10 EGT L 174, 27.6.2001, s. 25. 
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lagval görs, omfatta harm oniserade lagva lsregler som  grundar sig på en rad 
anknytningsfaktorer som förutsätter en nä ra anknytning mellan m akarna och lagen i 
fråga. Anknytningsfaktorerna har valts för att säkerställa att äktenskapsskillnaden eller 
hemskillnaden omfattas  av en lag till vi lken m akarna har en nära anknytning, och 
grundar sig först och främst på makarnas vanliga vistelseort. 

(20) I vissa situatione r, till exem pel när tillä mplig lag saknar bestämmelser om  
äktenskapsskillnad elle r inte ger  m akarna lika rä tt till äktenskap sskillnad eller 
hemskillnad på grund av den ena makens kön, bör domstolslandets lag ändå tillämpas.  

(21) Av hänsyn till allm änintresset bör dom stolarna i de deltagande m edlemsstaterna i 
undantagsfall ha rätt att avst å från att tilläm pa utländsk lag i ett visst m ål om  de t 
uppenbart strider m ot grunderna för rättsordni ngen i dom stolslandet (ordre public). 
Domstolarna bör dock inte kunna åberopa detta undantag för att förhindra att en annan 
medlemsstats lagstiftning tilläm pas om  det skulle strida mot Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21 som förbjuder alla former 
av diskriminering. 

(22) Eftersom det finns stater och deltag ande m edlemsstater som  har två eller flera 
parallella r ättssystem elle r rege lverk som  berör f rågor som  omf attas av den na 
förordning, bör det fastställas i vilken utst räckning bestämmelserna i denna förordning 
ska vara tillämpliga i de olika territoriell a enh eterna i des sa stater och deltagand e 
medlemsstater. 

(23) Eftersom målen för denna förordning, det vill säga att stärka rättssäkerheten, 
förutsebarheten och flexibil iteten i äktenskapsm ål med internationell anknytning och 
därigenom underlätta den fria rörligheten för personer i Europeiska unionen, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av m edlemsstaterna och de därför, på grund av 
förordningens omfattning och verkan, bätt re kan uppnås på unionssnivå, vid behov 
genom ett fördjupat samarbete mellan vissa medlemsstater, kan unionen vidta åtgärder 
i enlighe t med subsid iaritetsprincipen i a rtikel 5 i fördraget om  Europeiska unionen. 
Enligt proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(24) Denna förordning respekterar de grundlä ggande rättigheter och iakttar de principer 
som erkänns i Europeiska unionens stadga om  de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 21 som förbjuder all diskrim inering på grund av kön, ras, hudf ärg, etniskt eller 
socialt ursprung, genetiska särd rag, språk, religi on eller övertygels e, politisk eller 
annan åsk ådning, tillhörigh et till nationell m inoritet, för mögenhet, börd , 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.  De deltagande m edlemsstaternas 
domstolar bör vid tillämpningen av denna föro rdning visa respekt för dessa rättigheter 
och principer. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Kapitel I – Tillämpningsområde 

Artikel 1 
Sakområden 

1. Denna förordning ska tilläm pas i situati oner där ett val m åste göras m ellan lagar i 
olika länder i samband med äktenskapsskillnad eller hemskillnad. 

2. Med deltagande medlemsstat avses i denna förordning en medlemsstat som deltar i det 
fördjupade samarbetet om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad enligt [rådets 
beslut [...] av den [...] om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag 
för äktenskapsskillnad och hemskillnad]. 

Artikel 2 
Universell tillämpning 

Den lag som anvisas i denna konvention ska tillä mpas även om  det  är lagen i en icke 
deltagande medlemsstat. 

Kapitel II – Enhetliga regler om tillämplig lag för 
äktenskapsskillnad och hemskillnad 

Artikel 3 
Parternas val av tillämplig lag 

1. Makarna får avtala om vilken lag so m ska tillämpas på deras  äktenskapsskillnad eller 
hemskillnad under förutsättning att den lag de valt är förenlig m ed de grundläggande 
rättigheter som fastställs i f ördragen och i Eu ropeiska unionens stadga  om de grundläggande 
rättigheterna sam t m ed grunderna f ör rättsordni ngen (ordre public), m ed det förbehållet att 
valet måste avse något av följande alternativ:  

a) Lagen i den stat där m akarna ha r gem ensam he mvist vid tidpunkten för avtalets 
ingående.  

b) Lagen i den stat där m akarna senast hade gem ensam hem vist om en av dem 
fortfarande har hemvist där vid tidpunkten för avtalets ingående.  

c) Lagen i den stat där en av m akarna var m edborgare vid ti dpunkten för avtalets  
ingående.  

d) Dom stolslandets lag. 

2. Ett lagvalsavtal får, utan att de påverk ar tillämpningen av punkt 4, ingås och ändras 
vid vilken tidpunkt som helst, dock senast när saken tas upp till prövning av domstol. 
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3. Det avtal som avses i punkt 2 ska vara skriftligt och da teras och undertecknas av båda 
makarna. Ett elektroniskt m eddelande som  mö jliggör en varaktig dokum entation av avtalet 
ska anses vara likvärdigt med ett skriftligt meddelande. 

Om lagen i den deltagande m edlemsstat där båda m akarna har hemvist vid tidpunkten för 
avtalets in gående f öreskriver y tterligare formkrav för denna typ av avtal, ska de 
bestämmelserna följas. Om  m akarna har hemv ist i olika deltagan de m edlemsstater och  
lagarna i dessa medlemsstater föreskriver olika formkrav, ska avtalet a nses giltigt till formen 
om det uppfyller villkoren enligt lagen i ett av dessa länder. 

4. Om dom stolslandets lag ti llåter det kan m akarna även välja tilläm plig lag under 
pågående förfarande inför domstolen. I så fall ska domstolen registrera lagvalet i enlighet med 
domstolslandets lag. 

Artikel 4 
Tillämplig lag vid avsaknad av val 

Vid avsaknad av val enligt artikel 3 ska äktenskapsskillnad och hemskillnad omfattas av lagen 
i det land 

a) där makarna har gem ensam hemvist vid den tidpunkt då saken togs upp till prövning 
av domstol eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

b) där m akarna senast hade gem ensam he mvist, förutsatt att de inte upphörde att ha 
gemensam hemvist där mer än ett år innan sa ken togs upp till prövning av dom stol och att en 
av m akarna fortfarande hade hem vist i landet  när saken togs upp till prövning av dom stol 
eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,  

c) där båda makarna var medborgare vid de n tidpunkt då saken togs upp till prövning av 
domstol, eller, om detta alterntiv inte är tillämpligt, 

d) vid vars domstolar saken tas upp till prövning.  

Artikel 5 
Domstolslandets lag 

Om tillämplig lag enligt artik el 3 eller ar tikel 4 saknar bes tämmelser om äktenskaps skillnad 
eller inte ger m akarna lika rätt till äktenskapssk illnad eller hemskillnad på grund av  den ena  
makens kön, ska domstolslandets lag tillämpas. 

Artikel 6 
Uteslutande av återförvisning 

När denna förordning föreskriver att lagen i ett visst lan d ska tillä mpas avses  gällande 
rättsregler i det landet, med undantag för landets internationellt privaträttsliga regler. 
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Artikel 7 
Grunderna för domstolslandets rättsordning 

Tillämpning av bestämmelser i den lag som  anvisas i denna förordning får vägras endast om 
en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning. 

Artikel 8 
Stater med mer än en rättsordning 

1. När en sta t om fattar f lera te rritoriella enhe ter s om var och en har egn a rättsr egler i 
fråga om  äktenskapssk illnad och  he mskillnad s ka var je s ådan enhe t an ses som  ett land v id 
fastställandet av den lag som ska tillämpas enligt denna förordning. 

2. En m edlemsstat där  olika  ter ritoriella enheter har egna bestämm elser om 
äktenskapsskillnad och hemskillnad behöver in te tillämpa denna förordning vid lagkonflikter 
enbart mellan lagarna i sådana enheter. 

Kapitel III – Övriga bestämmelser  

Artikel 9 
Information från de deltagande medlemsstaterna 

1. Senast den [tre månader efter den dag då denna artikel börjar tillämpas] ska de 
deltagande medlemsstaterna i förekommande fall underrätta kommissionen om sina nationella 
bestämmelser om 

a) vilka formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag, och 

b) möjligheterna att välja lag i enlighet med artikel 3.4.  

De deltagande medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om eventuella senare ändringar 
av dessa bestämmelser. 

2. Kommissionen ska  på lä mpligt sätt ställa  de uppgifter som  meddelas i enlighet m ed 
punkt 1 till allm änhetens förfogande, bland annat på webbplatsen för det europeiska rättsliga  
nätverket på privaträttens område. 

Artikel 10 
Övergångsbestämmelser 

1. Bestämmelserna i denna förordning ska tillä mpas på rättslig a förfaranden som inletts 
och på avtal enligt a rtikel 3 som ingåtts ef ter den dag då förordningen börjar tilläm pas enligt 
atikel 13. 

Ett lagvalsavtal som ingåtts i enlighet med lagen i en deltagande medlemsstat före den dag då  
denna förordning ska börja tilläm pas ska dock också ha verkan, förutsatt att det uppfyller 
villkoren i artikel 3.3 första stycket. 
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2. Bestämmelserna i denna förordning påverk ar inte tilläm pningen av lagvalsavtal som 
ingåtts i enlighet m ed lagstif tningen i den deltagande m edlemsstat där saken prövas, innan 
denna förordning börjar tillämpas. 

Artikel 11 
Anknytning till gällande internationella konventioner 

1. Denna f örordning sk a inte p åverka tilläm pningen av b ilaterala och  m ultilaterala 
konventioner och avtal som  en eller flera deltag ande m edlemsstater har tillträtt när denna 
förordning antas och som  gäller f rågor som  re gleras i denna förordning, utan att detta  
påverkar de deltagande m edlemsstaternas sk yldigheter enligt arti kel 351 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

2. Utan hinder av punkt 1 ska denna förordning ha företräde i förbindelserna m ellan de 
deltagande medlemsstaterna framför konventioner och avtal som  avser frågor som regleras i 
denna förordning och som de deltagande medlemsstaterna är parter i. 

Artikel 12 
Översynsklausul 

Senast [fem år efter det att denna förordning börjar gälla] ska komm issionen lägga fra m en 
rapport om  dess tilläm pning för Europaparlam entet, rådet och Europeiska ekonom iska och 
sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ändringsförslag. 

Kapitel IV – Slutbestämmelser 

Artikel 13 
Ikraftträdande och tillämpningsdatum 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde da gen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Den ska tilläm pas f rån och m ed den [ tolv månader efter antagandet av denna förordning], 
med undantag för artikel 9 som ska tillämpas från och med den [sex månader efter antagandet 
av denna förordning]. 

Denna f örordning är till a lla delar bindand e och dire kt tilläm plig i de de ltagande 
medlemsstaterna i enlighet med fördragen. 

Utfärdad i Bryssel den 

 På rådets vägnar 
 Ordförande 




