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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1321/2010, którą złożył Francisco José Rodriguez Rodriguez (Hiszpania), 
z 45 podpisami, w sprawie prawa rozwodowego w Hiszpanii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na konsekwencje rozwodów w Hiszpanii, które jego 
zdaniem są niezwykle negatywne, zwłaszcza dla dzieci rozwodzących się rodziców, ponieważ 
prawo hiszpańskie nie przewiduje wspólnej opieki, co prowadzi do dyskryminacji rodziców 
ze względu na płeć. Podział majątku rozwodzących się małżeństw również jest 
niesprawiedliwy. Składający petycję wzywa do zmiany prawa rozwodowego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Składający petycję jest obywatelem hiszpańskim. W swojej petycji skarży się na negatywne 
konsekwencje rozwodów w Hiszpanii, a zwłaszcza ich wpływ na dzieci. Wskazuje, że nie ma 
przepisów dotyczących wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci po rozwodzie 
rodziców, co otwiera drogę do dyskryminacji przy przyznawaniu odpowiedzialności 
rodzicielskiej. Ocenia też, że podział majątku w przypadku rozwiedzionych par dokonywany 
jest w sposób niesprawiedliwy. W związku z tym wzywa do zmiany prawa rozwodowego. 

Uwagi Komisji 

Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
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rodzicielskiej (tzw. rozporządzenie „Bruksela IIa”) stanowi podstawę dla utworzenia 
wspólnej przestrzeni prawnej w dziedzinie prawa rodzinnego. Ma ono na celu ułatwienie 
życia parom międzynarodowym w przypadku rozwiązania ich związku oraz uregulowanie 
kwestii związanych z prawem do kontaktów z dzieckiem w sytuacjach transgranicznych. 
Rozporządzenie ma zastosowanie w zakresie rozwodu, separacji prawnej i unieważnienia 
małżeństwa oraz w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej. Zawiera też szczegółowe 
przepisy dotyczące uprowadzenia dziecka. W odniesieniu do tych kwestii w rozporządzeniu 
przewidziano przepisy umożliwiające określenie jurysdykcji sądów, uznawanie i 
wykonywanie orzeczeń. Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 marca 2005 r. 

Rozporządzenie to nie dotyczy jednak ani prawa materialnego mającego zastosowanie do 
rozwodu, ani prawa materialnego mającego zastosowanie do odpowiedzialności rodzicielskiej 
po rozwodzie. Prawo właściwe zarówno dla rozwodów, jak i dla odpowiedzialności 
rodzicielskiej wchodzi w zakres prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich. 
Określenie treści prawa właściwego należy do państw członkowskich. 

Ponadto rozporządzenie Rady nr 1259/2010 w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej 
współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (tzw. 
rozporządzenie „Rzym III”) umożliwia parom międzynarodowym wybór prawa właściwego 
dla ich rozwodu. Ono także nie zawiera jednak przepisów prawa materialnego. Przepisy te 
wchodzą w zakres prawa krajowego państw członkowskich. 

Podobnie jest w przypadku zasad podziału majątku po rozwodzie. W niedawnych wnioskach 
ustawodawczych przyjętych przez Komisję w marcu 2011 r. w zakresie odpowiednio 
małżeńskich ustrojów majątkowych (COM(2011) 126 wersja ostateczna) i skutków 
majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (COM(2011)127 wersja ostateczna) 
nie przewidziano przepisów prawa materialnego dotyczącego podziału majątku po 
zakończeniu wspólnego życia pary. We wnioskach tych zharmonizowano przepisy prawa 
prywatnego międzynarodowego w dziedzinie skutków majątkowych małżeństwa i 
zarejestrowanego związku partnerskiego. Określono też sąd właściwy i prawo właściwe w 
przypadku zakończenia związku w wyniku śmierci, rozwodu lub separacji. Dodatkowo 
przewidziano jednolitą procedurę uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych w tym 
zakresie. 

Wniosek

Wobec braku przepisów europejskich w dziedzinach wskazanych przez składającego petycję 
Komisja ocenia, że nie może podjąć działań w tej sprawie. Składający petycję powinien 
dochodzić swoich praw z wykorzystaniem procedur odwoławczych przewidzianych w prawie 
hiszpańskim, a w razie potrzeby, po wyczerpaniu procedur krajowych, przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka.


