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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1321/2010 dėl Ispanijos santuokos nutraukimo įstatymo, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Francisco José Rodriguez Rodriguez, su 45 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, jo nuomone, žalingus, ypač vaikams, santuokos nutraukimo 
padarinius Ispanijoje. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nėra numatyta bendra vaiko globa, 
todėl vykdoma tėvų diskriminacija dėl lyties, ir kad sutuoktinių turtas nėra dalijamas 
lygiateisiškai. Peticijos pateikėjas prašo, kad santuokos nutraukimo įstatymas būtų pakeistas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticijos pateikėjas yra Ispanijos pilietis. Šioje peticijoje jis nurodo neigiamus, ypač 
vaikams, santuokos nutraukimo padarinius Ispanijoje. Peticijos pateikėjas nurodo, kad nėra 
numatytos bendros tėvų pareigos prižiūrint vaikus po tėvų santuokos nutraukimo, todėl 
nustatant tėvų pareigas vykdoma diskriminacija. Jis taip pat mano, kad neteisingai dalijamas 
santuoką nutraukiančios poros turtas. Todėl peticijos pateikėjas prašo, kad santuokos 
nutraukimo įstatymas būtų pakeistas.

Komisijos pastabos

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su 
santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (vadinamas Briuselio IIa reglamentu) 
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yra pagrindas, kuriuo remiantis kuriama bendra šeimos teisinė erdvė. Reglamentu siekiama 
palengvinti tarptautinių šeimų problemų sprendimą tuo atveju, kai jų sąjunga išyra ir reikia 
išspręsti klausimus dėl vaiko lankymo teisių, jei tėvai gyvena skirtingose šalyse. Reglamentas 
taikomas santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium, santuokos pripažinimo negaliojančia ir 
tėvų pareigų nustatymo atvejais. Jame taip pat numatytos konkrečios nuostatos dėl vaikų 
pagrobimo atvejų. Šiais klausimais reglamente pateikiamos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojama teismų jurisdikcija ir sprendimų pripažinimas bei vykdymas. Jis taikomas 
nuo 2005 m. kovo 1 d.

Tačiau šiame reglamente neaptariama santuokos nutraukimo atveju taikoma materialinė teisė 
ir materialinė teisė, taikoma po santuokos nutraukimo nustatant tėvų pareigas. Kiekvienoje 
valstybėje narėje taikomi nacionaliniai santuokos nutraukimo ar tėvų pareigų nustatymo 
įstatymai. Valstybės narės turi nustatyti taikomo įstatymo turinį.

Be to, pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, 
(vadinamą Romos III reglamentu) tarptautinės poros gali pasirinkti jų atvejui taikytiną 
įstatymą. Tačiau šiame reglamente taip pat nepateikiamos nuostatos dėl materialinės teisės. 
Materialinė teisė taikoma pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę. 

Tą patį galima pasakyti apie turto padalijimo po santuokos nutraukimo taisykles. Iš tiesų 
neseniai pateiktuose ir 2011 m. kovo mėn. Komisijos priimtuose teisėkūros pasiūlymuose, 
būtent su sutuoktinių turto teisiniu režimu susijusiame teisėkūros pasiūlyme (COM(2011) 126 
galutinis) ir su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis susijusiame teisėkūros 
pasiūlyme (COM(2011)127 galutinis), nenumatytos nuostatos dėl materialinės teisės, 
susijusios su turto, įgyto bendro poros gyvenimo metu, padalijimu. Šiais pasiūlymais 
suderinamos tarptautinės privatinės teisės taisyklės santuokos ir registruotos partnerystės 
turtinių pasekmių srityje. Pasiūlymais nustatomas kompetentingas teismas ir taikytini teisės 
aktai, jeigu santuokinis gyvenimas nutraukiamas dėl vieno iš partnerių mirties, dėl santuokos 
nutraukimo ar gyvenimo skyrium. Pasiūlymuose taip pat numatyta bendra procedūra, taikoma 
pripažįstant bei vykdant šioje srityje priimtus sprendimus.

Išvada

Kadangi peticijos pateikėjo nurodyti atvejai ES taisyklėmis nereglamentuojami, Komisija 
mano, kad ji negali svarstyti šio klausimo. Peticijos pateikėjas gali pasinaudoti Ispanijos teisės 
sistemos leidžiama skundų teikimo tvarka ir prireikus pateikti skundą Europos Žmogaus 
Teisių Teismui, išnaudojęs visas galimybes teikti skundus šalyje.“


