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Skilsmisse og separation
Nationale oplysninger vedrørende forordning nr. 1259/2010
Generelle oplysninger
Den Europæiske Union har sat sig som mål at udvikle et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at vedtage foranstaltninger vedrørende
samarbejde om civilretlige spørgsmål med virkninger på tværs af grænserne. Samtidig kræver borgernes øgede mobilitet inden for det indre marked mere
fleksibilitet og større retssikkerhed.
Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og
separation (kaldet Rom III-forordningen) sikrer borgerne hensigtsmæssige løsninger, der giver retssikkerhed, retlig forudsigelighed og fleksibilitet, og
beskytter den svageste part, når der opstår tvister i forbindelse med en skilsmisse og forhindrer "forum-shopping". Dette er også med til at forhindre
komplicerede, langvarige og smertefulde retssager.
Mere præcist giver forordning (EU) nr. 1259/2010 internationale par mulighed for på forhånd at aftale, hvilken lov der skal finde anvendelse på deres
skilsmisse eller separation, så længe det er loven i den medlemsstat, de har tættest tilknytning til. Hvis parret ikke selv kan nå til enighed, kan domstolene
anvende et sæt fælles regler for at fastlægge, hvilket lands lovgivning der skal være gældende.
Forordningen finder dog ikke anvendelse på følgende forhold: fysiske personers rets- eller handleevne, et ægteskabs eksistens eller gyldighed eller
anerkendelsen heraf, omstødelse af et ægteskab, ægtefællernes navn, ægteskabets virkninger på formueforhold, forældreansvar, underholdspligt og
båndlæggelse eller arv. Den påvirker heller ikke anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar.
Den er et instrument til gennemførelse af et forstærket samarbejde mellem de deltagende medlemsstater. Det øgede samarbejde gør det muligt for en
gruppe på mindst ni medlemsstater at gennemføre foranstaltninger på et af de områder i traktaterne, hvor Unionen ikke har enekompetence. I henhold til
artikel 331 i TEUF har de medlemsstater, der ikke deltager i samarbejdet, ret til at tilslutte sig det allerede eksisterende forstærkede samarbejde.
På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om hvordan forordningen anvendes.
Forstærket Samarbejde
Den 12. juli 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/405/EU om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og
separation mellem Belgien, Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Portugal, Rumænien og Slovenien.
Som følge heraf vedtog de nævnte 14 deltagende medlemsstater Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010, som fandt anvendelse fra 21. juni 2012.
Den 21. november 2012 vedtog Kommissionen afgørelse 2012/714/EU om bekræftelse af Litauens deltagelse i et forstærket samarbejde om
lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation. Det fastsættes i denne afgørelse, at forordning (EU) nr. 1259/2010 skal finde anvendelse på
Litauen fra 22. maj 2014.
Den 27. januar 2014 vedtog Kommissionen afgørelse 2014/39/EU om bekræftelse af Grækenlands deltagelse i et forstærket samarbejde om
lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation. Ifølge afgørelsen gælder forordning (EU) nr. 1259/2010 for Grækenland fra den 29. juli 2015.
Den 10. august 2016 vedtog Kommissionen afgørelse (EU) nr. 2016/1366 om bekræftelse af Estlands deltagelse i et forstærket samarbejde om
lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation. Ifølge afgørelsen gælder forordning (EU) nr. 1259/2010 for Estland fra den 11. februar 2018
Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.
Relevant link
ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)
Sidste opdatering: 21/10/2019
Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning.
Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske
meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Belgien
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
Den belgiske lovgivning indeholder ikke særlige formkrav for lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
For så vidt angår lovvalgsreglerne bestemmes det i artikel 55, stk. 2, tredje afsnit, i den belgiske lov om international privatret, at dette valg skal foretages på
det første retsmøde (jf. lov om international privatret af 16.7.2004 som bekendtgjort i Moniteur belge den 27. Juli 2004 med ikrafttræden 1.10.2004).
Sidste opdatering: 28/07/2017
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Tyskland
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
Ifølge tysk lovgivning (artikel 46d, stk. 1, EGBGB) skal en lovvalgsaftale i henhold til artikel 7, stk. 2 til 4, i forordning (EU) nr. 1259/2010 registreres i et
notarialdokument. Artikel 127a i civillovbogen anvendes tilsvarende.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
Ifølge tysk lovgivning (artikel 46d, stk.2, EGBGB) kan ægtefæller vælge, hvilken lovgivning der skal gælde i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr.
1259/2010, frem til afslutningen af retsmødet i første instans.
Sidste opdatering: 16/10/2015
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Estland
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
I henhold til artikel 641, stk. 2 og 3, i familieloven kan ægtefæller i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1259/2010 personligt indgå en aftale om
lovvalg i forbindelse med skilsmisse i form af et notarielt bekræftet skriftligt samtykke. I tilfælde af skilsmisse, der afgøres ved retssag, noteres lovvalget som
erstatning for det notarielt bekræftede samtykke.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
I henhold til artikel 641, stk. 4, i familieloven kan ægtefæller indgå en aftale, som de til enhver tid kan ændre, indtil skilsmissebegæringen er accepteret af en
notar, eller indtil afslutningen af den indledende procedure, hvis der er tale om en retssag, eller udløbet af fristen for indgivelse af begæringen, hvis der er
tale om en skriftlig procedure.
Sidste opdatering: 07/01/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Grækenland
Efter en udtalelse fra Grækenland på dette område bekræftede Kommissionen i sin afgørelse af 27.1.2014 (EUT L 23, s. 41), at Grækenland deltager i det
forstærkede samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, således som dette samarbejde kommer til udtryk i forordning (EU)
nr. 1259/2010 ("Rom ΙΙΙ- forordningen").
Ifølge ovennævnte afgørelse anvendes forordning (EU) nr. 1259/2010 i Grækenland med virkning fra den 29. juli 2015.
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende formkrav til lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 4 i forordning nr.
1259/2010.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende muligheden for at udpege den anvendelige lovgivning i medfør af artikel 5, stk. 3, i
forordning (EU) nr. 1259/2010.
Sidste opdatering: 25/11/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Spanien
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
I spansk lovgivning er der fastsat yderligere formkrav til lovalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010, idet en aftale
herom skal indgås i form af et offentligt dokument, der skal legaliseres af en notar, eller i form af et autentisk dokument ( documento auténtico) (dvs. et
dokument, hvis dato og underskrift utvivlsomt er ægte, selv om der ikke er tale om et dokument indgået for en notar).
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
Efter spansk lovgivning kan ægtefællerne ikke angive, hvilken lovgivning, der skal lægges til grund for sagen, mens sagen verserer.
Sidste opdatering: 12/03/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Den originale sprogudgave af denne side
er blevet ændret for nylig. Den
sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Frankrig
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
En aftale, som ægtefællerne har indgået om, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse i tilfælde af en skilsmisse eller separation, kan indgås og ændres
på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for retten.
Hvis lovgivningen i domstolslandet giver mulighed for det, kan ægtefællerne imidlertid også aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen, jf. artikel 5,
stk. 2 og 3.
I fransk ret er der ikke udtrykkeligt fastsat en sådan ret, hvilket er forklaringen på, at Frankrig ikke har afgivet den i artikel 17, stk. 1, litra b), omhandlede
erklæring.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
En aftale, som ægtefællerne har indgået om, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse i tilfælde af en skilsmisse eller separation, kan indgås og ændres
på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for retten.
Hvis lovgivningen i domstolslandet giver mulighed for det, kan ægtefællerne imidlertid også aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen, jf. artikel 5,
stk. 2 og 3.
I fransk ret er der ikke udtrykkeligt fastsat en sådan ret, hvilket er forklaringen på, at Frankrig ikke har afgivet den i artikel 17, stk. 1, litra b), omhandlede
erklæring.
Sidste opdatering: 02/12/2016
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Letland
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
I lettisk lovgivning er der ikke fastsat andre formkrav til lovvalgsaftaler end dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
Efter lettisk ret er der ikke mulighed for, at ægtefællerne kan aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen.
Sidste opdatering: 06/02/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Luxembourg
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
I luxembourgsk ret er der på nuværende tidspunkt ikke fastsat yderligere formkrav.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
I Luxembourg er der ikke mulighed for at foretage et lovvalg i retten under behandling af sagen.
Sidste opdatering: 23/04/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Ungarn
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
Der er ingen supplerende formkrav til aftaler om lovvalg ud over de bestemmelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
Ægtefællerne har inden for den af retten fastsatte frist forud for sagsanlægget mulighed for at vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse.
Sidste opdatering: 04/01/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Østrig
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
Den østrigske lovgivning indeholder ingen yderligere formelle krav til en lovvalgsaftale i henhold til artikel 7, stk. 2 til 4, i forordning (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
Ifølge østrigsk lovgivning (§ 11, stk. 3, IPRG) kan ægtefællerne vælge, hvilken lovgivning der skal anvendes i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr.
1259/2010, også over for domstolen under sagens behandling, forudsat at lovvalget foretages udtrykkeligt og ikke blot ved implicit adfærd.
Sidste opdatering: 07/08/2017
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Portugal
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
Ingen nye oplysninger.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
Ingen nye oplysninger.
Sidste opdatering: 08/08/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Rumænien
Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler
Der er ingen yderligere formelle krav til lovvalgsaftaler end dem, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen
Ifølge rumænsk lovgivning kan ægtefællerne også vælge, hvilken lovgivning der skal gælde for skilsmissen, efter at sagen er anlagt, men kun frem til datoen
for det første retsmøde, som ægtefællerne er blevet indkaldt til.
Sidste opdatering: 16/10/2015
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

