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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1321/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Francisco José Rodriguez Rodriguez un kam pievienoti 45 paraksti, par 
Spānijas tiesību aktiem laulības šķiršanas jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Spānijas tiesību aktu laulības šķiršanas jomā radītajām 
sekām, kas, viņaprāt, ir ārkārtīgi negatīvas, jo īpaši attiecībā uz iesaistītajiem bērniem, jo 
Spānijas tiesību aktos nav paredzēta kopīga vecāku atbildība un līdz ar to rodas 
dzimumdiskriminācija starp vecākiem. Arī īpašuma sadale laulības šķiršanas gadījumā nav 
godīga. Viņš aicina grozīt tiesību aktus laulības šķiršanas jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksta autors ir Spānijas pilsonis. Lūgumrakstā viņš sūdzas par laulības šķiršanas 
radītajām negatīvajām sekām Spānijā, īpaši par sekām attiecībā uz bērniem. Vīrietis norāda, 
ka nepastāv noteikumi par kopīgu vecāku atbildību par bērniem pēc vecāku laulības šķiršanas, 
kas rada brīvas iespējas diskriminācijai attiecībā uz vecāku atbildības piešķiršanu. Tāpat viņš 
uzskata, ka īpašuma sadale šķirto pāru vidū notiek negodīgā veidā. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējs pieprasa, lai tiktu grozīti tiesību akti laulības šķiršanas jomā.

Komisijas komentāri

Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
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laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (tā sauktā Briseles II.a regula) uzskatāma par 
pamatu kopīgas tiesiskās telpas izveidei ģimenes tiesību jomā. Tās mērķis ir atvieglot 
starptautisko pāru dzīvi savienības pārtraukšanas gadījumā un noregulēt apmeklējuma tiesību 
jautājumus pārrobežu situācijās. Tā piemērojama laulības šķiršanas, laulāto atšķiršanas un
laulības atzīšanas par neesošu gadījumā, kā arī vecāku atbildības jomā. Tāpat tajā ietverti 
specifiski noteikumi attiecībā uz bērnu nolaupīšanu. Šajās jomās regulā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz tiesu jurisdikcijas noteikšanu, spriedumu atzīšanu un izpildi. Regula ir 
piemērojama no 2005. gada 1. marta.

Tomēr minētā regula neaplūko ne materiālās tiesības, kas piemērojamas laulības šķiršanas 
gadījumā, ne materiālās tiesības, kas piemērojamas attiecībā uz vecāku atbildību pēc laulības 
šķiršanas. Tiesību akti, kas piemērojami gan attiecībā uz laulības šķiršanu, gan vecāku 
atbildību, ietilpst katras dalībvalsts tiesību kompetencē. Dalībvalstīm ir jānosaka piemērojamo 
tiesību aktu saturs.

Turklāt Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz 
tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (tā sauktā Romas 
III regula), starptautiskiem pāriem ļauj izvēlēties tiesību aktus, kas piemērojami viņu laulības 
šķiršanas gadījumā. Tomēr arī tajā nav ietverti noteikumi attiecībā uz materiālajām tiesībām. 
Šie noteikumi ir dalībvalstu tiesību ziņā. 

Šāda kārtība attiecas arī uz noteikumiem par īpašuma sadali pēc laulības šķiršanas. Jaunākie 
likumdošanas priekšlikumi, kurus Komisija pieņēmusi 2011. gada martā, attiecīgi laulāto 
mantisko attiecību lietās (COM(2011) 126 galīgā redakcija) un lietās par reģistrētu 
partnerattiecību mantiskajām sekām (COM(2011) 127 galīgā redakcija), neparedz materiālo 
tiesību noteikumus attiecībā uz īpašuma sadali pēc pāru kopdzīves pārtraukšanas. Ar šiem 
priekšlikumiem saskaņo starptautisko privāto tiesību noteikumus lietās par laulāto un 
reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām. Tie nosaka jurisdikciju un piemērojamos 
tiesību aktus pāra kopdzīves izbeigšanas gadījumā nāves, laulības šķiršanas vai laulāto 
atšķiršanas rezultātā. Tāpat tie paredz vienotu procedūru šajā jomā sniegto nolēmumu 
atzīšanai un izpildei.

Secinājums

Tā kā nepastāv Eiropas noteikumi lūgumraksta iesniedzēja aplūkotajās jomās, Komisija 
uzskata, ka tā nevar iejaukties šajā lietā. Lūgumraksta iesniedzēja ziņā ir īstenot savas 
tiesības, izmantojot Spānijas tiesību aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus un 
vajadzības gadījumā, ja iekšējie tiesiskās aizsardzības līdzekļi būs izsmelti, vērsties Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā.


