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BEGRUNDELSE 

1) FORSLAGETS BAGGRUND OG FORMÅL 

 Målet om gradvis skabelse af et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
er nedfældet i Amsterdam-traktaten, og dette mål skal bl.a. virkeliggøres gennem 
vedtagelse af foranstaltninger inden for civilretligt samarbejde. I henhold til traktatens 
artikel 65 skal Fællesskabet vedtage foranstaltninger vedrørende samarbejde om 
civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger i det omfang, det er 
nødvendigt for det indre markeds funktion. I artikel 65, litra b), henvises der specifikt 
til foranstaltninger til "fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes gældende 
regler om lovvalg og konflikter om stedlig kompetence". 

En harmonisering af lovvalgsregler vil lette den gensidige anerkendelse af domme. Når 
medlemsstaternes domstole anvender de samme lovvalgsregler til afgørelse af, hvilken 
lov der finder anvendelse i en given situation, vil det styrke den gensidige tillid til 
retsafgørelser truffet i andre medlemsstater1. 

Det Europæiske Råd har ved to lejligheder peget på problemerne i forbindelse med 
lovvalg i skilsmissesager. På topmødet i Wien i 1998 anmodede Det Europæiske Råd 
om, at man overvejede muligheden for at fremlægge forslag til en retsakt om lovvalg i 
skilsmissesager senest fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse2. Og igen i 
novemer 2004 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremlægge en 
grønbog om lovvalgsregler i skilsmissesager i løbet af 20053. 

Generel kontekst 

Borgernes øgede mobilitet inden for Den Europæiske Union har resulteret i et stigende 
antal internationale ægteskaber, hvor ægtefællerne f.eks. har forskellig nationalitet, bor 
i forskellige medlemsstater eller bor i en medlemsstat, hvori den ene af dem eller begge 
ikke er statsborgere. I lyset af den høje skilsmisseprocent i EU er der hvert år et ganske 
betydeligt antal borgere, der bliver berørt af lovvalgsregler og regler om stedlig 
kompetence i ægteskabssager. Del 3 i den vedlagte konsekvensanalyse indeholder 
statistikker over antallet af internationale skilsmisser og ægteskaber inden for EU. 

Gældende bestemmelser på området 

                                                 
1 Program med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af 

retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, vedtaget den 30.11.2000, EFT C 12 af 15.1.2000, 
s. 1. 

2 Wien-handlingsplanen, vedtaget af Det Europæiske Råd den 3. december 1998, EFT C 19 af 23.1.1999, 
s. 1.  

3 Haag-programmet til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union, vedtaget 
af Det Europæiske Råd den 4.-5. november 2004. 

4 Rådets forordning (EF) nr. 1347/2000 af 29. maj 2000 om kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældremyndighed over 
ægtefællernes fælles børn, EFT L 160 af 30.6.2000, s. 19. 

5 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. 

6 KOM(2005) 82 endelig. 
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Der findes i dag ingen fællesskabsregler om lovvalg i ægteskabssager. Den første 
fællesskabsretsakt, der er vedtaget på det familieretlige område - Rådets forordning 
(EF) nr. 1347/20004 - indeholder regler om stedlig kompetence, anerkendelse og 
fuldbyrdelse af domme i ægteskabssager og i sager vedrørende forældremyndighed 
over ægtefællernes fælles børn afsagt inden for rammerne af en ægteskabssag. Den 
indeholder imidlertid ingen lovvalgsregler. 

Ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/20035, der pr. 1. marts 2005 
ophævede og erstattede Rådets forordning (EF) nr. 1347/2001, ændrede ikke noget ved 
denne situation. Man kom slet ikke ind på spørgsmålet om lovvalg under 
forhandlingerne om denne forordning, der overtog bestemmelserne om ægteskabssager 
stort set uændret fra Rådets forordning (EF) 1347/2000. 

120 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 giver ægtefællerne mulighed for at vælge 
mellem forskellige alternative kompetencegrunde. Når først der er anlagt en 
ægteskabssag for en domstol i en medlemsstat, afgøres spørgsmålet om lovvalg ud fra 
de nationale lovvalgsregler i den pågældende medlemsstat, og de er baseret på meget 
forskellige kriterier. 

I flertallet af medlemsstater afgøres lovvalget på grundlag af en skala over 
tilknytningsfaktorer, der skal sikre, at sagen behandles efter reglerne i den retsorden, 
hvortil den har den tætteste tilknytning. I andre medlemsstater anvendes domslandets 
lov ("lex fori") konsekvent i alle ægteskabssager. 

Forslagets formål 

Det overordnede formål med dette forslag er at få skabt klare og udtømmende retlige 
rammer om ægteskabssager inden for EU og sikre borgerne en fair behandling i 
sådanne sager i relation til retssikkerhed, retlig forudsigelighed, smidighed og 
domstolsadgang. 

Den nuværende situation kan give anledning til en række problemer i ægteskabssager 
med et internationalt element. De store forskelle mellem de nationale lovgivninger, 
både med hensyn til de materielle retsregler og lovvalgsreglerne, fører til retlig 
usikkerhed. Disse forskelle mellem de nationale lovvalgsregler og deres komplekse 
karakter gør det meget vanskeligt for ægtefællerne i internationale ægteskaber at 
forudse, hvilket lands lov der kommer til at finde anvendelse på deres ægteskabssag. 
Langt størsteparten af medlemsstaterne giver ikke ægtefællerne nogen mulighed for at 
aftale lovvalg i ægteskabssager. Det kan føre til, at der bliver anvendt en lov, som 
ægtefællerne kun har en spinkel tilknytning til, og at sagen får et udfald, der ikke 
stemmer overens med borgernes legitime forventninger. Desuden kan de nugældende 
regler få en ægtefælle til at søge at komme den anden ægtefælle i forkøbet med at 
anlægge sag for at sikre sig, at sagen bliver behandlet efter et bestemt lands lov, således 
at vedkommendes interesser tilgodeses bedst muligt. Endelig giver de nugældende 
regler ingen garanti for en tilstrækkelig domstolsadgang. 

Forslaget tager sigte på at ændre forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår 
stedlig kompetence og lovvalg i ægteskabssager med henblik på at nå følgende mål: 

• Styrkelse af retssikkerheden og den retlige forudsigelighed 
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Forslaget indfører harmoniserede lovvalgsregler i skilsmisse- og separationssager, 
således at ægtefællerne let kan forudse, hvilken lov der vil finde anvendelse på deres 
ægteskabssag. Den foreslåede regel er først og fremmest baseret på ægtefællernes eget 
valg. Valgmulighederne er begrænset til de love, hvortil ægteskabet har en tæt 
tilknytning, og formålet hermed er at undgå en tilknytning til "eksotiske" love, som 
ægtefællerne kun har ringe eller ingen tilknytning til. Har parterne ikke aftalt lovvalg, 
afgøres lovvalget efter en skala over tilknytningsfaktorer, der skal sikre, at 
ægteskabssagen behandles efter loven i en retsorden, som ægteskabet har nær 
tilknytning til. Det vil i høj grad fremme retssikkerheden og den retlige forudselighed 
for de berørte ægtefæller, såvel som for de implicerede jurister. 

• Større smidighed gennem indførelse af begrænset partsautonomi 

I dag er der ikke ret meget spillerum for partsautonomi i ægteskabssager. De nationale 
lovvalgsregler forudser i princippet kun én løsning i en given situation, nemlig at det er 
loven i det land, hvor begge ægtefæller har statsborgerskab, eller loven i domslandet, 
der finder anvendelse. Forslaget gør disse regler mere smidige ved at give ægtefællerne 
begrænsede muligheder for at aftale (a) hvilken lov der skal anvendes og (b) hvilken 
ret der har kompetencen i skilsmisse- og separationssager. Denne mulighed for at aftale 
lovvalg og værneting kan især være nyttig, når der er tale om skilsmisse efter fælles 
overenskomst. Forslaget indeholder en række bestemmelser, der skal sikre, at 
ægtefællerne er klar over konsekvenserne af deres valg. 

• Bedre domstolsadgang 

Forslaget tager også sigte på at forbedre domstolsadgangen i ægteskabssager. 
Muligheden for at aftale, hvilken domstol der skal pådømme en skilsmisse- eller 
separationssag (værnetingsaftale), vil forbedre domstolsadgangen for ægtefæller af 
forskellig nationalitet. Reglen angående værnetingsaftaler gælder, uanset om 
ægtefællerne er bosat i en medlemsstat eller i et tredjeland. Desuden indeholder 
forslaget også en specifik bestemmelse, der er møntet på ægtefæller af forskellig 
nationalitet bosat i et tredjeland. Der indføres en ensartet og udtømmende regel om 
residualkompetence for at øge retssikkerheden og sikre domstolsadgang for ægtefæller, 
der er bosat i et tredjeland, men gerne vil have sagen pådømt i en medlemsstat, som de 
har en tæt tilknytning til. 

• Forebyggelse af "kapløb" mellem ægtefællerne 

Endelig tager forslaget også fat på det problem, der skyldes, at den ene ægtefælle 
måske 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, der tilgodeser vedkommendes egne 
interesser. Det kan føre til anvendelse af en lov, som den sagsøgte ikke føler nogen 
nærmere tilknytning til, eller som ikke tilgodeser hans eller hendes interesser. Desuden 
vanskeliggør det forligsbestræbelser og bevirker, at der ikke bliver megen tid til 
mægling. Indførelsen af harmoniserede lovvalgsregler ventes at mindske risikoen for et 
sådant kapløb betydeligt, eftersom enhver ret inden for Fællesskabet, som får en sådan 
sag til pådømmelse, vil anvende den lov, der skal anvendes i henhold til de fælles 
regler.  
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140 • Sammenhæng med Unionens politik og mål på andre områder 

Forslaget overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender som 
overordnede fællesskabsretlige principper. Det tager i særdeleshed sigte på at sikre fuld 
respekt for retten til en retfærdig rettergang, jf. chartrets artikel 47. 

2) HØRING AF BERØRTE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE 

 • Høring af berørte parter 

211 Kommissionen fremlagde den 14. marts 2005 en grønbog om lovvalg og kompetence i 
skilsmissesager6. Grønbogen identificerede en række mangler ved den nuværende 
retstilstand og pegede på forskellige alternative politiske løsningsmuligheder. Disse 
muligheder omfattede opretholdelse af status quo, harmonisering af lovvalgsregler, 
indførelse af en begrænset adgang for ægtefællerne til at aftale lovvalg, revision af de 
kompetencegrunde, der er opregnet i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, 
revision af artikel 7 om residualkompetence i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, 
indførelse af begrænset adgang for ægtefællerne til at aftale værneting, indførelse af 
begrænsede muligheder for at hjemvise en sag og endelig en kombination af de 
forskellige løsninger. 

Kommissionen modtog ca. 65 indlæg efter udsendelsen af denne grønbog6. 

I sin udtalelse om grønbogen af 28. september 2005 udtrykte Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg tilfredshed med det initiativ, Kommissionen havde 
taget. 

Den 6. december 2005 afholdt Kommissionen en offentlig høring. Den blev efterfulgt 
af et ekspertmøde den 14. marts 2006. Drøftelserne foregik med udgangspunkt i et 
oplæg udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene. 

 

212 Størsteparten af respondenterne anerkendte behovet for at styrke retssikkerheden og 
den retlige forudsigelighed, indføre begrænset partsautonomi og forebygge et kapløb 
mellem ægtefællerne. Der var nogle, der udtryk bekymring for, at en harmonisering af 
lovvalgsreglerne kunne føre til situationer, hvor en domstol blev tvunget til at anvende 
fremmed ret, og at dette kunne føre til forsinkelser og meromkostninger i 
ægteskabssager. 

Der er taget hensyn til disse høringssvar ved udarbejdelsen af dette forslag. 

  

 • Indhentning og brug af ekspertrådgivning. 

229 Der var ikke behov for ekstern ekspertrådgivning. 

                                                 
6 Disse indlæg er offentliggjort på følgende netsted: 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm 
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230 • Konsekvensanalyse 

Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse, der er vedlagt dette forslag. 
Konsekvensanalysen bygger på følgende valgmuligheder: (i) status quo, (ii) øget 
samarbejde mellem medlemsstaterne, (iii) harmonisering af lovvalgsreglerne, med 
indførelse af begrænset adgang for ægtefællerne til at aftale lovvalg, (iv) revision af 
reglen om generel kompetence i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, (v) indførelse 
af en begrænset adgang for ægtefællerne til at aftale værneting og (vi) revision af 
reglen om residualkompetence i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003. 

Af konsekvensanalysen fremgår det, at der er behov for en kombination af forskellige 
fællesskabsforanstaltninger for at løse alle de forskellige problemer. Ifølge analysen 
består den bedste løsning i en revision af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, 
hvorved man foretager en harmonisering af lovvalgsreglerne og indfører en begrænset 
adgang for ægtefællerne til at aftale lovvalg og værneting og samtidig ændrer reglen i 
artikel 7 om residualkompetence. 

 

231 Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse, som er opført i 
arbejdsprogrammet, og hvis resultater findes på 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_publ
ic_en.htm. 

 

3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 

305 
 

310 • Hjemmel 

Forslaget fremsættes med hjemmel i traktatens artikel 61, litra c), der giver 
Kommissionen beføjelse til at vedtage foranstaltninger vedrørende civilretligt 
samarbejde i henhold til artikel 65. 

Artikel 65 giver Kommissionen beføjelser til at træffe lovgivningsforanstaltninger 
vedrørende samarbejde i civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger i 
det omfang, de er nødvendige for det indre markeds funktion. Foranstaltninger til 
fremme af foreneligheden mellem lovvalgsregler og værnetingsregler omtales specifikt 
i artikel 65, litra b). 

Forslaget omhandler kompetence- og lovvalgsregler, der kun kommer ind i billedet i 
internationale situationer, dvs. når ægtefællerne er bosat i forskellige medlemsstater 
eller har forskellig nationalitet. Kravet om grænseoverskridende virkninger i artikel 65 
er følgelig opfyldt. 

Fællesskabsinstitutionerne har et vist spillerum til at afgøre, om en foranstaltning er 
nødvendig for det indre markeds funktion eller ej. Det foreliggende forslag vil lette det 
indre markeds funktion, da det vil fjerne enhver hindring for den frie bevægelighed for 
personer, der i dag støder på problemer som følge af de endnu eksisterende forskelle 
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mellem de nationale lovgivninger med hensyn til lovvalg og kompetence i 
ægteskabssager. 

 

329 • Subsidiaritetsprincippet 

Målene for dette forslag kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men 
kræver handling på fællesskabsplan med vedtagelse af fælles regler om kompetence og 
lovvalg. Målet om retssikkerhed og retlig forudsigelighed for borgerne indebærer, at 
der bør gælde de samme kompetence- og lovvalgsregler. Det vil derfor være i strid med 
dette mål, hvis medlemsstaterne handler hver for sig. Der findes ingen gældende 
international konvention mellem medlemsstaterne om lovvalg i ægteskabssager. Den 
offentlige høring og konsekvensanalysen har vist, at de problemer, som dette forslag 
tager sigte på at løse, er meget omfattende og hvert år berører tusindvis af borgere. I 
lyset af problemets karakter og omfang kan disse mål kun nås på fællesskabsplan.  

 • Proportionalitetsprincippet 

331 Forslaget er strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå de tilsigtede mål, og 
stemmer dermed overens med proportionalitetsprincippet. De regler om lovvalg og 
værneting, der foreslås, skal kun gælde ved skilsmisse og separation og ikke ved 
omstødelse af ægteskab. 

332 Forslaget forventes ikke at lægge nogen yderligere økonomiske eller administrative 
byrder på borgerne og kun en meget begrænset byrde på nationale myndigheder. 

 

 • Valg af retsakt  

341  

342 Med hensyn til valg af retsakt kræver forslagets karakter og mål, at det vedtages i form 
af en forordning. Behovet for retssikkerhed og retlig forudsigelighed indebærer, at 
reglerne må være ensartede. De foreslåede regler om lovvalg og værneting er 
detaljerede og præcise og kræver ikke gennemførelse i national ret. Det ville bringe 
målene om retssikkerhed og retlig forudsigelighed i fare, hvis medlemsstaterne fik 
nogen skønsbeføjelser ved gennemførelsen af disse regler. 

4) BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER 

409 Forslaget har ingen virkninger for Fællesskabets budget 

5) SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

510 • Forenkling 

511 Forslaget indebærer administrative forenklinger for borgerne såvel som for fagfolk. 

514 I særdeleshed vil harmoniseringen af lovvalgsregler indebære betydelige lettelser for 
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private borgere og for fagfolk, som bliver i stand til at afgøre, hvilken lov der finder 
anvendelse, ud fra ét fælles sæt regler, der vil erstatte de eksisterende 24 forskellige 
nationale lovvalgsregler. 

516 Forslaget indgår i Kommissionens rullende program for opdatering og forenkling af 
fællesskabsretten. 

570 • Detaljeret gennemgang af forslaget 

Kapitel II - Kompetence 

Artikel 3a 

Denne bestemmelse giver ægtefællerne begrænset adgang til at aftale, hvilken ret der 
skal have kompetencen ("værneting") til at pådømme en skilsmisse- eller 
separationssag. Den svarer til artikel 12 i Rådets forordning nr. 2201/2003, der på visse 
betingelser giver parterne mulighed for at aftale værneting i sager om forældreansvar.  

Denne styrkelse af partsautonomien vil give ægtefællerne øget retssikkerhed og retlig 
forudsigelighed. De nugældende kompetenceregler giver ikke ægtefællerne mulighed 
for at begære skilsmisse i en medlemsstat, hvori kun den ene af dem er statsborger, 
medmindre der foreligger andre tilknytningsfaktorer. Den nye regel vil i særdeleshed 
lette domstolsadgangen for ægtefæller med forskellig nationalitet, idet de nu får 
mulighed for at aftale værneting i en medlemsstat, hvori den ene af dem er statsborger. 
Denne mulighed gælder såvel for ægtefæller bosat i en medlemsstat som for ægtefæller 
bosat i et tredjeland. Har ægtefællerne aftalt værneting, kan de også aftale lovvalg, jf. 
artikel 20a.  

Der fastsættes dog visse formelle krav, der skal være opfyldt, for at sikre, at begge 
ægtefæller er klar over konsekvenserne af deres valg.  

Muligheden for at aftale værneting gælder ikke i sager om omstødelse af ægteskab, 
hvor det ikke anses for hensigtsmæssigt at indføre partsautonomi.  

Ændringerne i artikel 4 og 5 tager højde for den nye værnetingsregel.  

Artikel 6 udgår. Af den offentlige høring fremgik det, at denne bestemmelse kan skabe 
forvirring. Den er desuden overflødig, eftersom det i artikel 4 og 5 beskrives, hvornår 
en domstol har enekompetence, når en ægtefælle har sædvanligt opholdssted i en 
medlemsstat eller statsborgerskab i en medlemsstat, eller for Det Forenede Kongeriges 
og Irlands vedkommende "domicil" i en af disse stater.  

Artikel 7 

I den nugældende artikel 7 henvises der til de nationale regler om international 
kompetence i situationer, hvor ægtefællerne ikke har sædvanligt opholdssted på en 
medlemsstats område og ikke har samme nationalitet. De nationale regler er imidlertid 
baseret på forskellige kriterier og sikrer ikke altid ægtefællerne en effektiv 
domstolsadgang, selv om de måske har en tæt tilknytning til den pågældende 
medlemsstat. Det kan føre til situationer, hvor ingen domstol i EU eller et tredjeland 
har kompetence til at behandle en begæring om skilsmisse, separation eller omstødelse 



 

DA 9   DA 

af ægteskab. Det kan også i praksis give problemer med at få skilsmissen anerkendt i 
en medlemsstat, eftersom en dom afsagt i et tredjeland ikke ankerkendes i en 
medlemsstat efter Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, men kun efter nationale regler 
eller i henhold til gældende internationale traktater.  

Forslaget indeholder en ensartet og udtømmende regel om residualkompetence, der 
erstatter de nationale regler om residualkompetence og sikrer domstolsadgang for 
ægtefæller, der er bosat i et tredjeland, men fortsat har tætte forbindelser til 
medlemsstater, hvori de er statsborgere eller har været bosat i et vist tidsrum. Denne 
regel har samme anvendelsesområde som den generelle kompetenceregel i artikel 3 og 
gælder ved både skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab.  

Artikel 12  

Ændringerne i artikel 12 tager sigte på at sikre, at den skilsmisseret, som ægtefællerne 
har valgt i henhold til artikel 3a, også har kompetence til at afgøre spørgsmål om 
forældreansvar i tilknytning til skilsmissesagen, forudsat at betingelserne i artikel 12 er 
opfyldt, i særdeleshed at dette er i barnets tarv.  

Kapitel IIa Lovvalg i skilsmisse- og separationssager  

Kommissionen foreslår at indføre harmoniserede lovvalgsregler i skilsmisse- og 
separationssager, der i første række er baseret på parternes valg. Valgmulighederne er 
begrænset til loven i de lande, som ægtefællerne har en tæt tilknytning til - dvs. det 
land, hvor de havde deres sidste fælles opholdssted, et land, hvori en af ægtefællerne er 
statsborger, det land, hvor de havde deres foregående fælles opholdssted, eller 
domslandet.  

Flertallet af respondenterne på grønbogen fandt, at der bør gælde samme lovvalgsregler 
for skilsmisse og for separation, eftersom separation i mange tilfælde er den 
obligatoriske forløber for skilsmissen. De medlemsstater, der anerkender separation, 
anvender de samme lovvalgsregler på skilsmisse og separation. Derimod gik de 
færreste ind for, at man udvidede disse regler til også at gælde i sager om omstødelse af 
ægteskab, der er nært knyttet til ægteskabets gyldighed og normalt reguleres af loven i 
den stat, hvor ægteskabet blev indgået ("lex loci celebrationis"), eller den stat, hvori 
ægtefællerne har statsborgerskab ("lex patriae").  

Artikel 20a 

Langt størsteparten af de nationale lovvalgsregler forudser kun én løsning i en given 
situation. Forslaget tager sigte på at give ægtefællerne et større spillerum ved at give 
dem mulighed for at aftale, hvilken lov der skal anvendes på deres skilsmisse eller 
separation. De kan kun vælge love, som ægtefællerne har en tæt tilknytning til. 
Desuden er der fastsat visse formelle betingelser, der skal være opfyldt, for at sikre, at 
ægtefællerne er klar over konsekvenserne af deres valg.  

Artikel 20b 

I mangel af aftalt lovvalg afgøres lovvalget efter en skala over tilknytningsfaktorer, der 
i første række er baseret på ægtefællernes sædvanlige opholdssted. Denne ensartede 
regel vil skabe retssikkerhed og retlig forudsigelighed. Indførelsen af harmoniserede 
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lovvalgsregler ventes at mindske risikoen for et kapløb mellem ægtefællerne 
betydeligt, eftersom enhver domstol inden for EU, der får en skilsmissesag til 
pådømmelse, vil anvende den lov, der skal anvendes ifølge de fælles regler. 

At denne regel i første række er baseret på ægtefællernes sædvanlige opholdssted, og i 
mangel heraf deres seneste sædvanlige opholdssted, hvis en af dem stadigvæk bor der, 
indebærer, at det i langt de fleste tilfælde vil være domslandets lov, der skal anvendes. 
Der vil derfor sjældent opstå problemer med anvendelse af fremmed ret.  

Artikel 20c 

Selv om det ikke udtrykkeligt nævnes i forordningen, er det meningen, at den skal 
finde universel anvendelse, dvs. at lovvalgsreglerne kan føre til anvendelse af et EU-
lands lov eller et tredjelands lov.  

Er det en anden medlemsstats lov, der skal anvendes, vil Det Europæiske Retlige 
Netværk på det civil- og handelsretlige område kunne bistå domstolene og vejlede dem 
om den fremmede lovs indhold. 

Artikel 20d 

Det ville være i strid med målet om retssikkerhed, hvis der var mulighed for renvoi. 
Den lov, der skal anvendes efter de ensartede lovvalgsregler, er denne lovs materielle 
regler og ikke dens internationalprivatretlige regler.  

Artikel 20e  

Ordre public-undtagelsen giver domstolen mulighed for at se bort fra regler i den 
fremmede lov, der skal anvendes i henhold til lovvalgsreglen, hvis det i en given 
situation ville være i strid med ufravigelige retsprincipper i domslandet. Ordet 
"åbenlyst" betyder, at der kun i ekstraordinære tilfælde kan gøres brug af denne 
undtagelse.  

Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks stilling  

Det Forenede Kongerige og Irland deltager ikke i samarbejdet om spørgsmål omfattet 
af traktatens afsnit IV, medmindre de meddeler, at de ønsker at deltage i 
overensstemmelse med artikel 3 i den protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands 
stilling, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.  

Danmark deltager ikke i vedtagelsen af denne forordning og er ikke bundet eller 
omfattet af den, jf. artikel 1 og 2 i den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet til 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. 
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2006/0135 (CNS) 

Forslag til  

RÅDETS FORORDNING  

om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om 
indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager  

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -  

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, 
litra c), og artikel 67, stk. 1,  

under henvisning til forslag fra Kommissionen7, 

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet8, 

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

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den Europæiske Union har sat sig det mål at opretholde og udbygge Den Europæiske 
Union som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed med fri bevægelighed for 
borgerne. Med henblik på gradvis at indføre et sådant område skal Fællesskabet bl.a. 
vedtage de foranstaltninger vedrørende civilretligt samarbejde, der er nødvendige for 
det indre markeds funktion.  

(2) Der findes i dag ingen fællesskabsregler om, hvilken lov der finder anvendelse i 
ægteskabssager. Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 
fastsætter regler om stedlig kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser i ægteskabssager og sager om forældremyndighed, men indeholder 
ingen lovvalgsregler.  

(3) På mødet i Wien den 11.-12. december 1998 opfordrede Det Europæiske Råd 
Kommissionen til at overveje muligheden for at fremlægge forslag til en retsakt om 
lovvalg i skilsmissesager. I november 2004 opfordrede Rådet Kommissionen til at 
fremlægge en grønbog om lovvalgsregler i skilsmissesager.  

(4) I overensstemmelse med det politiske mandat fremlagde Kommissionen den 14. marts 
2005 en grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. Med denne grønbog 
blev der indledt en bred offentlig høring om, hvordan de problemer, der kan opstå i 
den nuværende situation, kan løses.  

                                                 
7 EUT C […] af […], s. […]. 
8 EUT C […] af […], s. […]. 
9 EUT C […] af […], s. […]. 
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(5) Denne forordning bør fastsætte klare og udtømmende regler for ægteskabssager inden 
for Den Europæiske Union og skabe den retssikkerhed, retlige forudsigelighed, 
smidighed og domstolsadgang, som borgerne har behov for.  

(6) Med henblik på at fremme retssikkerhed, retlig forudsigelighed og smidighed bør 
denne forordning åbne mulighed for, at ægtefællerne aftaler værneting i skilsmisse- og 
separationssager. Den bør også give parterne en vis adgang til at aftale lovvalg i 
skilsmisse- og separationssager. Denne mulighed bør ikke gælde i sager om 
omstødelse af ægteskab, der er nært knyttet til ægteskabets gyldighed, og hvor der 
ikke bør gælde partsautonomi.  

(7) I mangel af aftalt lovvalg bør denne forordning indføre harmoniserede lovvalgsregler 
baseret på en skala over tilknytningsfaktorer, der tilgodeser kravet om retssikkerhed og 
retlig forudsigelighed og kan forebygge et kapløb mellem ægtefællerne om at gå først 
til retten. De tilknytningsfaktorer, der fastsættes, bør sikre, at skilsmisse- og 
separationssager behandles efter en lov, som ægteskabet har tæt tilknytning til.  

(8) Når det er begrundet i almene hensyn bør det i ekstraordinære tilfælde være muligt at 
undlade at anvende fremmed ret i en konkret sag, når det åbenlyst ville være i strid 
med ufravigelige retsprincipper i domslandet.  

(9) Reglen om residualkompetence bør revideres med henblik på at fremme den retlige 
forudsigelighed og lette domstolsadgangen for ægtefæller af forskellig nationalitet, der 
er bosat i et tredjeland. I dette øjemed bør forordningen fastsætte en harmoniseret regel 
om residualkompetence, der giver ægtefæller af forskellig nationalitet adgang til at 
rejse sag ved en domstol i en medlemsstat, som de har en tæt tilknytning til, fordi de er 
statsborgere i denne medlemsstat eller havde deres seneste fælles opholdssted i denne 
stat.  

(10) Artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 bør ændres for at sikre, at en 
skilsmisseret udpeget efter reglerne i artikel [3a] 2a også har kompetence til at afgøre 
spørgsmål om forældreansvar i tilknytning til skilsmissesagen, når de i samme 
forordnings artikel 12 fastsatte betingelser er opfyldt, i særdeleshed betingelsen om, at 
det skal være i barnets tarv. 

(11) Forordning (EF) nr. 2201/2003 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.  

(12) Målene for denne foranstaltning, som er at fremme retssikkerhed, smidighed og 
domstolsadgang i internationale ægteskabssager, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes 
af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre gennemføres 
på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne 
forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.  

(13) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og stemmer overens med 
de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender som overordnede fællesskabsretlige principper. Den tager i 
særdeleshed sigte på at sikre fuld overholdelse af retten til en retfærdig rettergang, jf. 
chartrets artikel 47.  
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(14) [Det Forenede Kongerige og Irland har i overensstemmelse med artikel 3 i den 
protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab givet meddelelse om, at de ønsker at 
deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.]  

(15) I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i den protokol om Danmarks stilling, der er 
knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark 
ikke i vedtagelsen af denne forordning og er derfor ikke bundet eller omfattet af den -  

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

Artikel 1 

I forordning (EF) nr. 2201/2003 foretages følgende ændringer: 

(1) forordningens titel affattes således: 

"Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar 
samt lovvalg i ægteskabssager" 

(2) som artikel 3a indsættes: 

“Artikel 3a 

Aftalt lovvalg i skilsmisse- og separationssager  

1. Ægtefællerne kan aftale, at en ret eller retterne i en medlemsstat skal have 
kompetence til at pådømme en sag mellem dem om skilsmisse eller separation, 
forudsat at de har en betydelig tilknytning til denne medlemsstat i kraft af  

(a) at en eller flere af de i artikel 3 anførte kompetencegrunde finder 
anvendelse, eller 

(b) at det er den stat, hvor ægtefællerne i mindst tre år havde deres seneste 
fælles opholdssted, eller  

(c) at en af ægtefællerne er statsborger i denne medlemsstat, eller for Det 
Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende har "domicil" på en af 
disse staters område.  

2. En sådan værnetingsaftale skal indgås skriftligt og være undertegnet af begge 
ægtefæller senest på det tidspunkt, hvor sagen anlægges."  

(3) I artikel 4 og 5 ændres "artikel 3" til "artikel 3 og 3a" . 

(4) Artikel 6 udgår.  

(5) Artikel 7 affattes således: 

"Artikel 7 
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Anden kompetence  

Hvis ingen af ægtefællerne har sædvanligt ophold i en medlemsstat, og hvis de ikke 
er statsborgere i samme medlemsstat eller for Det Forenede Kongeriges og Irlands 
vedkommende ikke har "domicil" på et af disse staters område, kan sagen anlægges 
ved retterne i en medlemsstat, 

(a) hvor ægtefællerne i mindst tre år havde deres tidligere fælles 
opholdssted, eller  

(b) hvori en af ægtefællerne er statsborger eller - for Det Forenede 
Kongeriges og Irlands vedkommende – har "domicil". 

(6) I artikel 12, stk. 1, erstattes "artikel 3" af "artikel 3 og 3a". 

(7) Som Kapitel IIa indsættes: 

“KAPITEL IIa 

Lovvalg i skilsmisse- og separationssager 

Artikel 20a 

Aftalt lovvalg  

1. Ægtefællerne kan aftale lovvalg i tilfælde af skilsmisse og separation. Parterne 
kan aftale, at en af følgende love skal finde anvendelse: 

(a) loven i den stat, hvor ægtefællerne havde deres seneste fælles 
opholdssted, for så vidt en af dem stadig er bosat i denne stat 

(b) loven i den stat, hvori en af ægtefællerne har statsborgerskab eller - for 
Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende - "domicil" 

(c) loven i en stat, hvor ægtefællerne har været bosat i mindst fem år 

(d) loven i den medlemsstat, hvori sagen rejses. 

2. Aftalen om lovvalg skal være indgået skriftligt og undertegnet af begge 
ægtefæller senest på det tidspunkt, hvor sagen anlægges for retten. 

Artikel 20b 

Lovvalg i mangel af aftale mellem parterne  

I mangel af aftalt lovvalg efter artikel 20a behandles skilsmisse- og separationssager 
efter loven i den stat 

(a) hvor ægtefællerne har deres fælles sædvanlige opholdssted, eller i 
mangel heraf 

(b) hvor ægtefællerne havde deres seneste fælles opholdssted, såfremt en 
af dem stadig er bosat i denne stat, eller i mangel heraf 
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(c) hvori begge ægtefæller er statsborgere eller - for Det Forenede 
Kongeriges og Irlands vedkommende - har "domicil", eller i mangel 
heraf  

(d) hvor skilsmisse- eller separationsbegæringen indgives. 

Artikel 20c 

Anvendelse af fremmed lov  

Nå en anden medlemsstats lov finder anvendelse, kan retten søge vejledning om dens 
indhold hos Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.  

Artikel 20d 

Udelukkelse af renvoi 

Anvendelse af en lov i henhold til lovvalgsreglerne i denne forordning betyder 
anvendelse af alle denne lovs regler med undtagelse af dens internationalprivatretlige 
regler. 

Artikel 20e 

Ordre public  

Anvendelse af en bestemmelse i den lov, der skal anvendes i henhold til denne 
forordning, kan kun afvises, hvis det ville være åbenlyst uforeneligt med ufravigelige 
retsprincipper i domslandet.  

Artikel 2  

Ikrafttrædelse  

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende.  

Den anvendes fra 1. marts 2008. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.  

Udfærdiget i Bruxelles, den  

På Rådets vegne l 

Formand  

[…] 


