
CM\870271EL.doc PE467.106v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

10.6.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1321/2010, του Francisco José Rodriguez Rodriguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 45 υπογραφές, σχετικά με τη νομοθεσία 
περί διαζυγίων στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τις συνέπειες –κατά την άποψή του επιβλαβείς, ιδίως για τα 
παιδιά– όταν ένα ζευγάρι παίρνει διαζύγιο στην Ισπανία. Ισχυρίζεται ότι η κοινή επιμέλεια 
δεν υπάρχει, γεγονός το οποίο δημιουργεί διακρίσεις λόγω φύλου μεταξύ των γονέων, και δεν 
πραγματοποιείται με δίκαιο τρόπο η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους.
Ζητεί την τροποποίηση της νομοθεσίας περί διαζυγίων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Ο συντάκτης της αναφοράς είναι ισπανός πολίτης. Διαμαρτύρεται στην αναφορά για τις 
αρνητικές συνέπειες του διαζυγίου στην Ισπανία και, ιδίως, για τον αντίκτυπό του στα παιδιά. 
Επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν διατάξεις ως προς την από κοινού γονική μέριμνα για τα παιδιά 
μετά το διαζύγιο των γονέων, γεγονός το οποίο αφήνει ελεύθερο το πεδίο για εισαγωγή 
διακρίσεων στην κατανομή της γονικής μέριμνας. Θεωρεί, επίσης, ότι η κατανομή των 
περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους γίνεται κατά τρόπο άδικο. Ως εκ τούτου, ζητεί την 
τροποποίηση της νομοθεσίας περί διαζυγίων. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Ο κανονισμός αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας 
(γνωστός και ως «Βρυξέλλες ΙΙα») αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός κοινού νομικού 
χώρου σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ζωής των διεθνών 
ζευγαριών σε περίπτωση λύσης της ένωσής τους και στη διευθέτηση των ζητημάτων για τα 
δικαιώματα επικοινωνίας σε διασυνοριακό επίπεδο. Εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν 
διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό και ακύρωση του γάμου, καθώς και σε υποθέσεις γονικής 
μέριμνας. Περιέχει, επίσης, ειδικές διατάξεις όσον αφορά την απαγωγή παιδιών. Σε αυτούς 
τους τομείς, περιλαμβάνει διατάξεις για τον προσδιορισμό της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων 
και την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων. Ισχύει από την 1η Μαρτίου 2005. 

Ωστόσο, ο κανονισμός αυτός δεν άπτεται ούτε του ουσιαστικού δικαίου που διέπει το 
διαζύγιο ούτε του ουσιαστικού δικαίου που διέπει τη γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο. Το 
εφαρμοστέο δίκαιο τόσο στο διαζύγιο όσο και στη γονική μέριμνα προκύπτει από το εθνικό 
δίκαιο του κάθε κράτους μέλους. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν το περιεχόμενο 
του εφαρμοστέου δικαίου. 

Επιπλέον, ο κανονισμός αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης 
συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό 
χωρισμό (γνωστός και ως «Ρώμη ΙΙΙ») επιτρέπει στα διεθνή ζευγάρια να επιλέξουν το δίκαιο 
που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιό τους. Ωστόσο, δεν περιέχει, ούτε και αυτός, διατάξεις 
ουσιαστικού δικαίου. Οι διατάξεις αυτές προκύπτουν από το εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών. 

Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τους κανόνες κατανομής των περιουσιακών στοιχείων μετά το 
διαζύγιο. Πράγματι, οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις που ενέκρινε η Επιτροπή τον 
Μάρτιο του 2011, αντίστοιχα, στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων 
(COM(2011) 126 τελικό) και στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων 
συντρόφων (COM(2011)127 τελικό) δεν προβλέπουν διατάξεις ουσιαστικού δικαίου σχετικά 
με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων μετά το τέλος της κοινής ζωής του ζεύγους. Οι 
εν λόγω προτάσεις εναρμονίζουν τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στον τομέα 
των περιουσιακών σχέσεων του γάμου και της καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. 
Καθορίζουν την αρμόδια δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση λήξης της 
ζωής του ζεύγους μετά από θάνατο, διαζύγιο ή χωρισμό. Προβλέπουν επίσης μια ενιαία 
διαδικασία για την αναγνώριση και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται 
επί του θέματος. 

Συμπέρασμα

Ελλείψει ευρωπαϊκών κανόνων στα θέματα που εξετάζονται από τον αναφέροντα, η 
Επιτροπή κρίνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει στην υπόθεση αυτή. Εναπόκειται στον 
αναφέροντα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ακολουθώντας τα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από το ισπανικό δίκαιο και, εάν είναι απαραίτητο, αφού εξαντλήσει τα εγχώρια 
ένδικα μέσα, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


