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BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 12 juli 2010
om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och
hemskillnad
(2010/405/EU)
överskådlig framtid. Rådet slog fast att målen i den för
slagna förordningen inte kunde uppnås inom rimlig tid
med tillämpning av relevanta bestämmelser i fördragen.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 329.1,
(5)

I denna situation riktade Grekland, Spanien, Italien, Lux
emburg, Ungern, Österrike, Rumänien och Slovenien, ge
nom skrivelser av den 28 juli 2008, en begäran till kom
missionen vari de tillkännagav sin avsikt att sinsemellan
upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag i äk
tenskapsmål, och uppmanade kommissionen att lägga
fram ett förslag till rådet för detta ändamål. Bulgarien
vände sig till kommissionen med en identisk begäran
genom en skrivelse av den 12 augusti 2008. Frankrike
anslöt sig med en egen begäran genom en skrivelse av
den 12 januari 2009, Tyskland genom en skrivelse av
den 15 april 2010, Belgien genom en skrivelse av den
22 april 2010, Lettland genom en skrivelse av den
17 maj 2010, Malta genom en skrivelse av den 31 maj
2010 och Portugal under rådets möte den 4 juni 2010.
Den 3 mars 2010 drog Grekland tillbaka sin begäran.
Sammanlagt har fjorton medlemsstater begärt fördjupat
samarbete.

(6)

Det fördjupade samarbetet bör leda till en tydlig och
samlad rättslig ram för äktenskapsskillnad och hemskill
nad i de deltagande medlemsstaterna, garantera medbor
garna ändamålsenliga lösningar när det gäller rättssäker
het, förutsebarhet och flexibilitet samt bidra till att före
bygga ”kapplöpning till domstol”.

(7)

Villkoren i artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen
och i artiklarna 326 och 329 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt är uppfyllda.

med beaktande av de framställningar som har gjorts av Konung
ariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tysk
land, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken
Italien, Republiken Lettland, Storhertigdömet Luxemburg, Repu
bliken Ungern, Malta, Republiken Österrike, Republiken Portu
gal, Rumänien och Republiken Slovenien,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett
område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria
rörligheten för personer garanteras. För att möjliggöra
ett gradvis inrättande av ett sådant område ska unionen
anta åtgärder om rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor
som har gränsöverskridande följder, särskilt när detta är
nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera väl.
Enligt artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt ska dessa åtgärder inbegripa främjande av
förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlems
staterna om lagkonflikter, inklusive åtgärder som rör fa
miljerätten och som har gränsöverskridande följder.

(3)

Den 17 juli 2006 antog kommissionen ett förslag till
rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
2201/2003 ifråga om domstols behörighet och om in
förande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskaps
mål (nedan kallad den föreslagna förordningen).

(8)

Området för fördjupat samarbete, nämligen tillämplig lag
för äktenskapsskillnad och hemskillnad, hör enligt
artikel 81.2 c och artikel 81.3 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt till de områden som omfattas av
fördragen.

(4)

Vid sitt möte den 5 och 6 juni 2008 antog rådet poli
tiska riktlinjer, vari det konstaterades att det inte fanns
något enhälligt stöd för att gå vidare med den föreslagna
förordningen och att oöverstigliga svårigheter gjorde det
omöjligt att nå enhällighet vare sig då eller inom en

(9)

Villkoret i artikel 20.2 i fördraget om Europeiska unio
nen om att fördjupat samarbete ska vara en sista utväg är
uppfyllt genom att rådet i juni 2008 fastställde att den
föreslagna förordningens mål inte kan uppnås inom rim
lig tid av hela unionen.
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(10)
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Ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskaps
skillnad och hemskillnad syftar till att utveckla ett rätts
ligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöver
skridande följder, byggt på principen om ömsesidigt er
kännande av domstolsavgöranden, och till att säkerställa
förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlems
staterna om lagkonflikter. Det främjar således unionens
mål, skyddar dess intressen och stärker dess integration, i
enlighet med artikel 20.1 i fördraget om Europeiska
unionen.
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(14)

Detta beslut respekterar de rättigheter, principer och fri
heter som erkänns i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21.

(15)

Det fördjupade samarbetet om tillämplig lag för äkten
skapsskillnad och hemskillnad är vid varje tidpunkt öppet
för alla medlemsstater, i enlighet med artikel 328 i för
draget om Europeiska unionens funktionssätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(11)

(12)

(13)

Ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskaps
skillnad och hemskillnad är förenligt med fördragen och
unionsrätten, och inverkar inte negativt på den inre
marknaden eller den ekonomiska, sociala och territoriella
sammanhållningen. Det innebär inte något hinder eller
någon diskriminering i handeln mellan medlemsstaterna
och leder inte till snedvridning av konkurrensen dem
emellan.
Ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskaps
skillnad och hemskillnad respekterar de icke deltagande
medlemsstaternas befogenheter, rättigheter och skyldighe
ter. De gemensamma lagvalsreglerna i de deltagande
medlemsstaterna påverkar inte reglerna i de icke delta
gande medlemsstaterna. Domstolarna i de icke delta
gande medlemsstaterna bör fortsätta att tillämpa sina
befintliga lagvalsregler för att fastställa tillämplig lag för
äktenskapsskillnad eller hemskillnad.
Ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskaps
skillnad och hemskillnad är förenligt med unionsrättens
bestämmelser om civilrättsligt samarbete, i synnerhet ef
tersom ett fördjupat samarbete inte påverkar det befint
liga regelverket.

Artikel 1
Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubli
ken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Re
publiken Italien, Republiken Lettland, Storhertigdömet Lux
emburg, Republiken Ungern, Malta, Republiken Österrike, Re
publiken Portugal, Rumänien och Republiken Slovenien bemyn
digas härmed att sinsemellan upprätta ett fördjupat samarbete
om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad genom
att tillämpa relevanta bestämmelser i fördragen.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2010.
På rådets vägnar
S. LARUELLE

Ordförande

