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Tárgy: Francisco José Rodriguez Rodriguez spanyol állampolgár által benyújtott 
1321/2010. számú, 45 aláírást tartalmazó petíció a házasság felbontásáról 
szóló spanyol törvényről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti azokat a – véleménye szerint különösen a gyermekek 
szempontjából káros – következményeket, amelyekkel egy válás esetén kell szembenézni 
Spanyolországban. Állítása szerint a megosztott gyermekfelügyelet intézménye nem létezik, 
ami a szülők közötti nemi alapú hátrányos megkülönböztetést eredményez, továbbá a 
házastársak vagyonának felosztása nem egyenlő arányban történik. Kéri, hogy módosítsák a 
házasság felbontásáról szóló törvényt. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció benyújtója spanyol állampolgár, aki a petícióban a házasság spanyolországi 
felbontásának negatív következményeit, és különösen a gyermekekre gyakorolt káros hatásait 
kifogásolja. A petíció benyújtója kifejti, hogy nincs olyan rendelkezés, amely szabályozná a 
szülők válását követően a gyermekek feletti közös szülői felelősség kérdését, ezért a szülői 
felelősség gyakorlásának odaítélésekor bármikor sor kerülhet hátrányos megkülönböztetésre. 
A petíció benyújtója úgy véli továbbá, hogy igazságtalanul történik a házasságukat felbontott 
párok vagyonának megosztása. A petíció benyújtója ezért a házasság felbontásáról szóló 
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törvény módosítását kéri. 

A Bizottság észrevételei 

A családjog területén a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet (az 
úgynevezett Brüsszel II/A rendelet) képezi a közös jogi térség kialakításának az alapját. E 
rendelet célja, hogy házasságuk felbontása esetén megkönnyítse a nemzetközi párok életét, 
valamint hogy a határokon átnyúló vonatkozású helyzetekben szabályozza a láthatási joggal 
kapcsolatos kérdéseket. A rendelet a bontási, vagyonmegosztási, valamint a házasság 
érvénytelenítésével és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben alkalmazandó. Különleges 
rendelkezéseket tartalmaz továbbá a gyermek jogellenes elviteléről. E területeken a benne 
foglalt rendelkezéseknek köszönhetően megállapítható a hatáskörrel rendelkező bíróság, 
elismerhetők és végrehajthatók a határozatok. A rendeletet 2005. március 1-je óta kell 
alkalmazni. 

E rendelet ugyanakkor nem foglalkozik sem a házasság felbontására, sem az ezt követően a 
szülői felelősségre alkalmazandó anyagi joggal. A házasság felbontására, valamint a szülői 
felelősségre vonatkozó kérdéseket egyaránt az egyes tagállamok nemzeti joga szabályozza. 
Az alkalmazandó jog tartalmának meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik. 

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó 
megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló 1259/2010/EK tanácsi rendelet (az 
úgynevezett Róma III rendelet) értelmében emellett a nemzetközi párok megválaszthatják a 
házasságuk felbontására alkalmazandó jogot. Ugyanakkor ez a rendelet sem tartalmaz anyagi 
jogi rendelkezéseket. E rendelkezéseket a tagállamok nemzeti joga állapítja meg. 

Ugyanez mondható el a házasság felbontását követően a vagyonmegosztást rendező 
szabályokról is. A Bizottság által 2011 márciusában elfogadott, egyrészt a házassági 
vagyonjogi rendszerekre (COM(2011) 126 végleges), másrészt a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok vagyonjogi hatásaira (COM(2011) 127 végleges) vonatkozó közelmúltbeli 
jogalkotási javaslatok tulajdonképpen nem tartalmaznak vagyonmegosztást szabályozó anyagi 
jogi rendelkezéseket a párok közös életének befejeződése esetére. E javaslatok a nemzetközi 
magánjogi szabályokat harmonizálják a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
vagyonjogi hatásai területén, továbbá meghatározzák a hatáskörrel rendelkező bíróságot és az 
alkalmazandó jogot a pár közös életének halál, a házasság felbontása vagy különválás miatti 
befejeződésének esetére. Egységes eljárást írnak továbbá elő az e kérdésekben hozott 
határozatok elismerésére és végrehajtására. 

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett kérdéseket rendező európai szabályok hiányában a 
Bizottság véleménye szerint nincs helye az ügyben való fellépésének. A petíció benyújtójának 
feladata, hogy a spanyol jog szerinti jogorvoslati lehetőségek igénybevételével érvényesítse a 
jogait, és hogy a belső jogorvoslatok kimerítését követően adott esetben az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához forduljon.


