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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1321/2010, adresată de Francisco José Rodriguez Rodriguez, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 45 de semnături, privind legea divorțului în 
Spania

1. Rezumatul petiției

Petiţionarul abordează consecinţele divorţului în Spania, susţinând că sunt extrem de 

negative, în special pentru copiii implicaţi, întrucât nu există nicio dispoziţie în legislaţia 

spaniolă pentru custodia comună, ceea ce duce la discriminare pe criterii de gen între părinţi. 

Împărţirea bunurilor cuplului care divorţează se face, de asemenea, în mod inechitabil. Acesta 

solicită modificarea legii divorțului.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiționarul este cetățean spaniol. Acesta își exprimă în petiție nemulțumirea cu privire la 
consecințele negative ale divorțului în Spania și, în special, cu privire la efectele asupra 
copiilor. Petiționarul susține că nu există dispoziții privind răspunderea părintească comună 
pentru copii în urma divorțului părinților, fapt care poate determina discriminări în ceea ce 
privește atribuirea răspunderii părintești. De asemenea, acesta consideră că nici repartizarea 
bunurilor între persoanele care divorțează nu se realizează în mod corect. Prin urmare, acesta 
solicită modificarea legii privind divorțul.

Observațiile Comisiei

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești (cunoscut sub numele de „Regulamentul Bruxelles IIa") constituie temeiul creării 
unui spațiu juridic comun în materie de drept al familiei. Acesta vizează facilitarea situației 
dintre cuplurile internaționale în cazul separării acestora și reglementarea chestiunilor privind 
dreptul de vizită în situații transfrontaliere. Acesta se aplică în materie de divorț, de separare 
de corp și de anulare a căsătoriei, precum și în materie de răspundere părintească. Acesta 
cuprinde, de asemenea, dispoziții specifice privind răpirea copiilor. În domeniile menționate 
anterior, regulamentul prevede dispoziții care permit stabilirea competenței instanțelor, a 
recunoașterii și a executării hotărârilor judecătorești. Regulamentul se aplică de la 
1 martie 2005.

Totuși, acest regulament nu vizează nici dreptul material aplicabil divorțului, nici dreptul 
material aplicabil răspunderii părintești în urma divorțului. Chestiunile în materie de divorț și 
de răspundere părintească sunt reglementate de dreptul național al fiecărui stat membru. 
Stabilirea prevederilor legislației aplicabile intră în sfera de competență a statelor membre.

Pe de altă parte, Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului de punere în aplicare a unei 
forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp 
(cunoscut sub numele de „Roma III”) permite cuplurilor internaționale să aleagă legea 
aplicabilă divorțului acestora. Totuși, nici acest regulament nu conține dispoziții referitoare la 
dreptul material. Aceste dispoziții intră în sfera de competență a dreptului național al statelor 
membre. 

Situația este similară și în cazul normelor de repartizare a bunurilor în urma divorțului. Într-
adevăr, recentele propuneri legislative adoptate în martie 2011 de către Comisie, respectiv în 
materia regimurilor matrimoniale (COM(2011) 126 final) și în materia parteneriatelor 
înregistrate (COM(2011)127 final) nu prevăd dispoziții de drept material privind repartizarea 
bunurilor în urma separării cuplurilor. Aceste propuneri armonizează normele de drept 
internațional privat în domeniul efectelor patrimoniale ale căsătoriei și ale parteneriatelor 
înregistrate. Acestea stabilesc jurisdicția competentă și legea aplicabilă în cazul separării 
cuplurilor în urma unui deces, a unui divorț sau a unei separări. Acestea prevăd, de asemenea, 
o procedură uniformă pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate 
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în acest domeniu. 

Concluzie

În lipsa unor norme europene în domeniile vizate de către petiționar, Comisia consideră că nu 
poate interveni în această chestiune. Petiționarul trebuie să își apere drepturile prin 
intermediul căilor de atac prevăzute de dreptul spaniol și, dacă se dovedește necesar, după 
epuizarea căilor de atac interne, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.


