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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1321/2010, ingediend door Francisco José Rodriguez 
Rodriguez (Spaanse nationaliteit), gesteund door 45 medeondertekenaars, 
over de Spaanse echtscheidingswet

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de volgens hem rampzalige gevolgen, meer bepaald voor de kinderen, 
wanneer het in Spanje tot een echtscheiding komt. Hij verklaart dat gezamenlijk ouderlijk 
gezag niet bestaat, waardoor vaders gediscrimineerd worden op basis van hun geslacht, en dat 
de bezittingen van de echtgenoten niet billijk worden verdeeld. Hij wil dat de 
echtscheidingswet wordt gewijzigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Indiener is Spaans staatsburger. Hij beklaagt zich in zijn verzoekschrift over de nadelige 
gevolgen van echtscheiding in Spanje en, in het bijzonder, de gevolgen hiervan voor kinderen. 
Hij geeft aan dat er geen bepalingen bestaan over gezamenlijke ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor kinderen nadat de ouders gescheiden zijn, wat vrij spel geeft aan 
discriminatie voor de toewijzing van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Hij vindt ook dat de 
bezittingen van de echtgenoten niet billijk worden verdeeld. Hij verzoekt er nu om dat de 
echtscheidingswet wordt gewijzigd.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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Verordening nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid (‘Brussel II bis’) vormt de basis van de oprichting van een 
gemeenschappelijke justitiële ruimte op het gebied van familierecht. Hierin wordt getracht om 
het leven van internationale stellen te vergemakkelijk bij de ontbinding van hun verbintenis en 
om kwesties op te lossen met betrekking tot het omgangsrecht in grensoverschrijdende 
situaties. Deze verordening is van toepassing in geval van echtscheiding, scheiding van tafel 
en bed en nietigverklaring van het huwelijk en op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid. Verder staan er specifieke bepalingen in met betrekking tot 
kinderontvoering. Op die gebieden zijn er bepalingen aan de hand waarvan de bevoegdheid 
van rechtbanken en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen kunnen worden 
vastgesteld. De verordening is van toepassing sinds 1 maart 2005.

Deze verordening handelt echter niet over het materiële recht dat van toepassing is op 
echtscheiding, noch over het materiële recht dat van toepassing op de ouderlijke 
verantwoordelijkheid na een echtscheiding. De toepasselijke wetgeving voor zowel 
echtscheiding als ouderlijke verantwoordelijkheid valt onder het nationale recht van elke 
lidstaat. Het is aan de lidstaten om de inhoud van de toepasbare wetgeving vast te stellen.

Overigens biedt Verordening nr. 1259/2010 van de Raad tot nauwere samenwerking op het 
gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (‘Rome 
III’) internationale stellen de mogelijkheid het recht te kiezen dat hun echtscheiding beheerst. 
Deze verordening bevat echter ook geen bepalingen inzake materieel recht. Deze bepalingen 
vallen onder het nationale recht van de lidstaten.

Hetzelfde geldt voor de regels betreffende de verdeling van bezittingen na een echtscheiding.
De wetsvoorstellen die onlangs in maart 2011 zijn aangenomen door de Commissie, 
respectievelijk op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (COM(2011) 126 final) en de
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (COM(2011)127 final),
bevatten namelijk geen bepalingen betreffende materieel recht voor de verdeling van 
bezittingen na afloop van het gezamenlijke leven van stellen. In deze voorstellen worden de 
regels van het internationaal privaatrecht op elkaar afgestemd op het gebied van de 
vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Verder 
wordt vastgesteld wat de rechtsbevoegdheid en het toepasselijke recht zijn als het stel niet 
meer samenleeft na een overlijden, een echtscheiding of een scheiding. Ook wordt er een 
eenvormige procedure voorzien voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen die 
op dit gebied worden gedaan.

Conclusie

Bij gebrek aan Europese regels voor de door indiener genoemde kwesties, is de Commissie 
van mening dat zij in deze zaak niet tussenbeide kan komen. Het is aan indiener om aanspraak 
te maken op zijn rechten door middel van de door het Spaanse recht bepaalde rechtsmiddelen 
en, indien van toepassing, nadat de volledige juridische cyclus in de lidstaat is doorlopen,
voor het Europees Hof voor de rechten van de mens.


