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Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1321/2010, внесена от Francisco José Rodriguez Rodriguez, с 
испанско гражданство, и подкрепена от 45 подписа, относно правото в 
областта на развода в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията разглежда последиците от развода в Испания, които той 
твърди, че са изключително отрицателни, по-специално за децата, тъй като съгласно 
правото на Испания няма разпоредба за съвместно попечителство, което води до 
дискриминация въз основа на половата принадлежност между родителите. Разделянето 
на имуществото на развеждащи се двойки също така се извършва несправедливо. Той 
призовава правото в областта на развода да бъде променено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Авторът на петицията е испански гражданин. В петицията той се оплаква от 
отрицателните последици при развод в Испания и по-специално от последиците по 
отношение на децата. Вносителят посочва, че не съществуват разпоредби за съвместно 
попечителство върху децата след развода на родителите, което създава предпоставка за 
дискриминация при предоставянето на попечителството. Той счита също, че 
имуществото на разведените двойки се поделя несправедливо. Затова изисква промяна 
на правото в областта на развода.

Забележки на Комисията
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Регламент № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност (известен още като „Брюксел IIа“) представлява основа за общо правно 
пространство в областта на семейното право. Целта му е да улесни живота на 
международните двойки в случай на прекратяване на техния брачен съюз и да уреди 
въпросите относно правото на посещение при трансгранични казуси. Прилага се в 
случай на развод, законна раздяла и обявяване на брака за нищожен и по отношение на 
родителската отговорност. Регламентът съдържа също така специфични разпоредби 
относно отвличането на деца. В тези области регламентът предвижда разпоредби, с 
които се определят компетентността на съдилищата, признаването и изпълнението на 
решенията. Регламент Брюксел IIа се прилага от 1 март 2005 г.

Въпреки това, този регламент не засяга нито материалното право, приложимо при 
развода, нито материалното право, приложимо спрямо родителската отговорност 
вследствие на развода. Приложимото право по отношение на развода и на родителската 
отговорност е подчинено на националното право на всяка държава-членка. Държавите-
членки следва да определят съдържанието на приложимото право.

Впрочем регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета относно осъществяването на засилено 
сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла 
(известен като „Рим III“) позволява на международните двойки да избират 
приложимото право за развода си. Този регламент обаче също не съдържа разпоредби 
относно материалното право. Тези разпоредби са предмет на националното право на 
държавите-членки. 

Същото се отнася и за правилата за подялба на имуществото след развода. В 
действителност, последните законодателни предложения, приети през март 2011 г. от 
Комисията, съответно в областта на имуществения режим между съпрузи (COM(2011) 
126 окончателен) и в областта на имуществените последици на регистрираните 
партньорства (COM(2011)127 окончателен) не предвиждат разпоредби от материалното 
право относно подялбата на имуществото след прекратяване на семейното съжителство 
на двойките. Тези предложения уеднаквяват нормите от международното частно право
в областта на имуществените последици на брака и на регистрираните партньорства. Те 
определят компетентната юрисдикция и приложимия закон в случай на прекратяване на 
съвместния живот на двойката вследствие на смърт, развод или раздяла.
Предложенията предвиждат също и единна процедура за признаване и изпълнение на 
издадените в тази област решения.

Заключение

Тъй като липсват европейски норми в областите, засегнати от вносителя на петицията,
Комисията счита, че не може да се намеси по този случай. Следва вносителят на 
петицията да потърси правата си по съдебния ред, предвиден от испанското право, и в 
краен случай, след изчерпването на средствата за правна защита на национално 
равнище, пред Европейския съд по правата на човека.


