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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1321/2010 af Francisco José Rodriguez Rodriguez, spansk 
statsborger, og 45 medunderskrivere, om skilsmisseloven i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de efter hans mening skadelige konsekvenser, en skilsmisse i Spanien 
stadigvæk har, særligt for børnene. Han hævder, at der ikke findes nogen fælles 
forældremyndighed, hvilket medfører diskrimination på baggrund af forældrenes køn, og at 
der ikke sker en retfærdig deling af det fælles bo. Han mener, at skilsmisseloven bør ændres. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011). 
Kommissionen er blevet anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andrageren, som er spansk statsborger, klager i sit andragende over de uheldige 
konsekvenser, en skilsmisse har i Spanien, og særligt over følgerne for børnene. Han anfører, 
at der ikke findes bestemmelser om fælles forældremyndighed efter en skilsmisse, hvilket 
åbner mulighed for diskrimination ved tildelingen af forældremyndigheden. Han mener 
ligeledes, at bodelingen mellem de fraskilte parter ikke foregår på en retfærdig måde. Derfor 
anmoder han om, at skilsmisseloven ændres. 

Kommissionens bemærkninger 

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (benævnt "Bruxelles 
IIa") er grundlaget for skabe et fælles retsområde for familieretlige spørgsmål. Formålet er at 
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gøre livet lettere for internationale par efter ægteskabets ophævelse og fastsætte regler for 
samværsret, hvis parterne bor i forskellige lande. Den gælder for skilsmisse, separation, 
omstødelse af ægteskaber og forældremyndighed. Den indeholder ligeledes særlige 
bestemmelser vedrørende børnebortførelser. På disse områder omfatter den bestemmelser om 
fastlæggelse af domstolenes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser. Den har fundet anvendelse siden den 1. marts 2005. 

Imidlertid berører denne forordning hverken de materielle regler for skilsmisser eller de 
materielle regler for forældremyndigheden efter skilsmisse. Den gældende lov for både 
skilsmisse og forældremyndighed hører under den nationale lovgivning i den enkelte 
medlemsstat. Det er op til medlemsstaterne at bestemme indholdet af den gældende lov. 

Desuden giver Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 om indførelse af et forstærket 
samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (benævnt Rom 
III) internationale ægtepar mulighed for at vælge, hvilken lovgivning der skal gælde for deres 
skilsmisse. Men den indeholder heller ingen materielle bestemmelser. Disse bestemmelser er 
underlagt medlemsstaternes nationale lovgivning.

Det samme er tilfældet for reglerne om bodeling efter skilsmisse. Således indeholder 
Kommissionens seneste lovgivningsforslag fra marts 2011 om henholdsvis formueforholdet 
mellem ægtefæller (KOM(2011)126) og formueretlige retsvirkninger af registrerede 
partnerskaber (KOM(2011)127) ingen materielle bestemmelser om bodeling efter samlivets 
ophør. Disse forslag harmoniserer den internationale privatrets regler for formueretlige 
retsvirkninger af ægteskaber og registrerede partnerskaber. De fastlægger reglerne for 
kompetent ret og lovvalg i tilfælde af samlivets ophør, dødsfald, skilsmisse og separation. De 
foreskriver ligeledes en ensartet procedure for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser. 

Konklusioner

Eftersom der ikke findes europæiske regler på de af andrageren nævnte områder, mener 
Kommissionen ikke, den kan gribe ind i denne sag. Det er op til andrageren at påberåbe sig 
sine rettigheder og udnytte klagemulighederne i spansk ret samt eventuelt, når alle interne 
retsmidler er udtømt, ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol."


