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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund:

En av de främsta målsättningarna för Europeiska unionen är att upprätthålla och 
vidareutveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för 
personer garanteras. I fråga om äktenskapsskillnad och hemskillnad i fall där makarna 
kommer från två olika länder är emellertid den rättsliga situationen i EU för närvarande 
mycket oöverskådlig vad gäller tillämplig lag. Därför uppstår ofta en ”kapplöpning till 
domstol”, där en av makarna ser till att ansöka om äktenskapsskillnad före den andra för att 
försäkra sig om att saken prövas enligt en lagstiftning som är mer gynnsam när det gäller att 
skydda hans eller hennes intressen. Syftet med förslaget till förordning är skapa rättssäkerhet 
för dessa par och garantera förutsebarhet och flexibilitet. 

Eftersom familjerätten utgör en särskilt känslig del av den nationella lagstiftningen syftar inte 
kommissionens förslag till förordning till att harmonisera vare sig lagstiftningen om 
äktenskapsskillnad eller familjerätten. I stället vill man införa gemensamma bestämmelser om 
vilken nationell lagstiftning som ska tillämpas i fråga om förfaranden om äktenskapsskillnad i 
fall där makarna är från två olika länder. I EU ingås varje år cirka 300 000 nya äktenskap där 
makarna är från två olika länder och totalt uppgår antalet internationella äktenskap till 
16 miljoner. Av dessa är det 140 000–170 000 par som skiljer sig varje år inom EU. Dessa 
siffror och de stora skillnader som råder mellan de olika lagstiftningarna om 
äktenskapsskillnad inom EU visar klart och tydligt att det är nödvändigt att så snart som 
möjligt skapa en högre grad av rättssäkerhet när det gäller äktenskapsskillnad och 
hemskillnad. 

Kommissionens förslag går därför ut på att stärka parternas oberoende i samband med 
äktenskapsskillnad och hemskillnad, genom att ge de berörda parterna en viss möjlighet att 
själva välja vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad. 
Därmed ska makarna kunna välja att tillämpa lagstiftningen i ett land som de har särskild 
anknytning till, under förutsättning att detta lagval är förenligt med Europeiska unionens 
gemensamma värden.  

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder i princip innehållet i de föreslagna bestämmelserna om tillämplig lag 
för äktenskapsskillnad och hemskillnad. 

Ändringsförslagen i detta yttrande syftar till att se till att kommissionsförslaget förhindrar all 
könsdiskriminering, garanterar de båda makarna lika möjligheter och sätter barnets bästa i 
centrum. 

Slutligen anser emellertid föredraganden att man inte bör nöja sig med att Europa får 
enhetliga bestämmelser om vilken lagstiftning som ska tillämpas vid äktenskapsskillnad och 
hemskillnad, utan nästa steg bör vara att anta motsvarande bestämmelser i fråga om 
konsekvenserna av äktenskapsskillnad (förmögenhetsförhållanden, underhåll, fördelning av 
pensionsrättigheter). Konsekvenserna av äktenskapsskillnad omfattas inte av det föreliggande 
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förslaget till förordning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En grundläggande princip i 
förordningen är att de båda makarna 
gemensamt ska göra ett sakligt och 
välgrundat val. Var och en av makarna bör 
exakt känna till de rättsliga och sociala 
följderna av lagvalet. Möjligheten för 
makar att tillsammans välja tillämplig lag 
bör inte påverka makarnas rättigheter och 
likställdhet. Därför bör de nationella 
domstolarna vara medvetna om vikten av 
att båda makarna gör ett sakligt och 
välgrundat val som baserats på information 
om de rättsliga följderna av lagvalsavtalet.

(16) En grundläggande princip i 
förordningen är att de båda makarna 
gemensamt ska göra ett sakligt och 
välgrundat val. Var och en av makarna bör 
exakt känna till de rättsliga och sociala 
följderna av lagvalet. Möjligheten för 
makar att tillsammans välja tillämplig lag 
bör inte påverka makarnas rättigheter och 
likställdhet. Därför bör de nationella 
domstolarna vara medvetna om vikten av 
att båda makarna gör ett sakligt och 
välgrundat val som baserats på information 
om de rättsliga följderna av lagvalsavtalet. 
I samband med att lagvalet registreras bör 
makarna informeras om de rättsliga 
konsekvenserna av valet av tillämplig lag. 
På motsvarande sätt bör nationella 
bestämmelser tillämpas som ger en make 
eller maka rätt till rättshjälp.

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa garantier bör införas för att 
säkerställa att makarna är medvetna om 

(17) Vissa garantier bör införas för att 
säkerställa att makarna är medvetna om 
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följderna av sitt val. Lagvalsavtalet bör 
åtminstone vara skriftligt, daterat och
undertecknat av båda parterna. Om lagen i 
den deltagande medlemsstat där båda 
makarna har hemvist föreskriver ytterligare 
formkrav, bör dessa bestämmelser 
respekteras. Sådana kompletterande 
formella krav kan finnas exempelvis i en 
deltagande medlemsstat där avtalet infogas 
i ett äktenskapsförord.

följderna av sitt val. Lagvalsavtalet bör 
vara skriftligt, daterat, undertecknat av 
båda parterna och registrerat hos notarius 
publicus. Om lagen i den deltagande 
medlemsstat där båda makarna har hemvist 
föreskriver ytterligare formkrav, bör dessa 
bestämmelser respekteras. Sådana 
kompletterande formella krav kan finnas 
exempelvis i en deltagande medlemsstat 
där avtalet infogas i ett äktenskapsförord.

Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Medlemsstaterna bör överväga 
möjligheten att tillämpa bestämmelserna i 
denna förordning vid upplösning av 
registrerade partnerskap där olika 
lagvalsregler kolliderar, fram till dess att 
det finns särskilda bestämmelser för dessa 
fall, och härvidlag bör medlemsstaternas 
olika rättssystem beaktas. Detta innebär 
inte någon rättslig förpliktelse att erkänna 
registrerade partnerskap.

Or. de

Motivering

Förordningens tillämpningsområde omfattar endast äktenskapsskillnad och hemskillnad, och 
omfattar därmed inte upplösning av registrerade partnerskap. För att förhindra 
diskriminering när det gäller registrerade partnerskap bör tillämpningsområdet utökas.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas i 
situationer där ett val måste göras mellan 
lagar i olika länder i samband med 
äktenskapsskillnad eller hemskillnad.

1. Denna förordning ska tillämpas i 
situationer där olika länder har olika 
lagvalsregler i samband med 
äktenskapsskillnad, hemskillnad eller 
upplösning av äktenskap.

Or. de

Motivering

I vissa situationer är det viktigt för en kvinna att hon ännu inte är frånskild och därför bör 
tillämpningsområdet utökas. Dessutom är uppräkningen av de fall där förordningen ska gälla 
otydlig i den tyska versionen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det avtal som avses i punkt 2 ska vara 
skriftligt och dateras och undertecknas av 
båda makarna. Ett elektroniskt 
meddelande som möjliggör en varaktig 
dokumentation av avtalet ska anses vara 
likvärdigt med ett skriftligt meddelande.

3. Det avtal som avses i punkt 2 ska vara 
skriftligt och dateras och undertecknas av 
båda makarna samt registreras hos 
notarius publicus.

Or. de


