
CM\816598RO.doc PE427.111/REVv01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

11.5.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1565/2008, adresată de E.A., de cetățenie spaniolă, privind 
domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului 
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în 
materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

1. Rezumatul petiției

Petiționarul prezintă dificultățile cu care s-a confruntat în ceea ce privește punerea în aplicare 
a drepturilor de vizită a copiilor săi minori. Petiționarul este de cetățenie spaniolă și fosta lui 
soție de cetățenie finlandeză. În 1996, fosta soție a petiționarului s-a mutat din Spania în 
Finlanda împreună cu copiii cuplului, iar autoritățile spaniole au considerat acest lucru drept 
deplasare ilicită a minorilor. După aceea, fosta lui soție și-a mutat domiciliul în Finlanda, 
unde autoritățile nu au considerat că aceasta ar fi comis o infracțiune. Prin urmare, pe baza 
deciziei administrației de stat, petiționarul a primit permisiunea de a-și lua copiii într-o 
vacanță și vizită de familie în Spania. După 16 zile, fosta soție l-a reclamat pentru răpirea 
copiilor și autoritățile finlandeze l-au condamnat la 18 luni de închisoare. Întrucât petiționarul 
consideră că există lacune în regulamentul mai sus menționat și că nu există orientări clare 
privind dreptul de vizită a copiilor în străinătate, el solicită Parlamentului European să 
intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].



PE427.111/REVv01-00 2/4 CM\816598RO.doc

RO

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

În domeniul dreptului familiei, obiectivul Uniunii Europene este de a permite ca hotărârile 
adoptate într-un stat membru să fie direct recunoscute și executate în celelalte state membre. 
Legislația comunitară relevantă în materie de divorț și răspundere părintească, respectiv 
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului („Regulamentul Bruxelles IIa”), este, prin 
urmare, limitată la normele privind competența și la recunoașterea și executarea anumitor 
hotărâri între state membre. În acest context, Regulamentul Bruxelles IIa încearcă să faciliteze 
exercitarea efectivă a drepturilor de vizită în situații cu caracter transfrontalier. Regulamentul 
Bruxelles IIa este un instrument juridic în domeniul cooperării judiciare în materie civilă. Cu 
toate că regulamentul în cauză conține norme comunitare specifice privind răpirea parentală 
transfrontalieră a copiilor, acesta nu prevede niciun fel de indicații pentru a stabili dacă 
răpirea parentală a copiilor constituie, de asemenea, o infracțiune. Răspunsul la această 
problemă depinde de dreptul penal material din fiecare stat membru.

Regulamentul Bruxelles IIa a intrat în vigoare la 1 martie 2005. Regulamentul (CE) nr. 
1347/2000 al Consiliului, care a fost abrogat cu începere de la data aplicării Regulamentului 
Bruxelles IIa, a intrat în vigoare la 1 martie 2001 și nu conținea norme comunitare specifice 
privind răpirea parentală transfrontalieră a copiilor. Prin urmare, evenimentele din 1996, 
legate de părăsirea Spaniei de către fosta soție a petiționarului cu copiii cuplului, nu intrau sub 
incidența normelor comunitare privind răpirea parentală a copiilor.

În ceea ce privește aspectele de drept civil referitoare la faptul că petiționarul și-a luat copiii 
în vacanță în Spania, trebuie observat faptul că, deși se poate ca înapoierea celor doi copii ai 
săi în Finlanda să fi intrat sub incidența Regulamentului Bruxelles IIa, întrebarea dacă luarea 
copiilor contravine legii își va găsi răspunsul pe baza dispozițiilor în materie de 
responsabilitate părintească și de drept de vizită aplicabile la momentul respectiv. Acordarea 
drepturilor de vizită și dispozițiile privind exercitarea acestora sunt reglementate de legislația 
în vigoare din locul în care copiii au reședința obișnuită, și anume, în acest caz, legislația 
finlandeză. Dacă a existat o înțelegere între petiționar și fosta sa soție pentru ca acesta să 
petreacă vacanța împreună cu copiii în Spania, aceasta este o chestiune de fapt. Mai mult, 
dacă în virtutea unei asemenea înțelegeri sau în alte condiții petiționarului i-a fost într-adevăr 
acordat dreptul de vizită care să-i permită să își ia copiii în Spania, este o chestiune care ține 
de legislația finlandeză. Este de competența autorităților finlandeze să analizeze aceste 
probleme referitoare la circumstanțele specifice ale cazului. În cazul în care este de părere că 
autoritățile finlandeze au evaluat în mod incorect faptele în cazul său și/sau au aplicat în mod 
incorect legislația finlandeză, petiționarul ar trebui sfătuit să înainteze un recurs împotriva 
hotărârii pronunțate în acest sens în Finlanda.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, dificultățile descrise de acesta par să își 
aibă originea în evaluarea faptelor în cazul său și/sau în aplicarea legislației naționale și nu a 
dreptului comunitar. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010
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În documentele adiționale transmise Comisiei, petiționarul reclamă faptul că a fost condamnat
pe nedrept pentru răpire de către o instanță finlandeză și că procedurile penale care au condus 
la condamnarea respectivă au fost arbitrare și discriminatorii. Mai mult, petiționarul susține că 
autoritățile finlandeze nu au întreprins nicio acțiune concretă ca răspuns la afirmațiile acestuia 
conform cărora soțul mamei copiilor aplică rele tratamente copiilor petiționarului, în special 
având în vedere că aceștia încă locuiesc cu mama și cu presupusul abuzator. În final, 
petiționarul susține că, deși îndeplinește cerințele prevăzute de Directiva 2003/8/CE, nici 
autoritățile finlandeze, nici cele spaniole nu i-au acordat asistență judiciară până acum.

Cât privește dificultățile cu care se confruntă petiționarul în a-și exercita drepturile de acces, 
documentația suplimentară trimisă Comisiei nu conține detalii noi care ar impune adăugarea 
sau modificarea observațiilor Comisiei asupra acestui caz, observații care au fost transmise 
Comisiei pentru petiții.

Comisia Europeană nu are competența de a interveni în funcționarea obișnuită a sistemului de 
justiție penală al vreunui stat membru. Competențele Uniunii Europene și ale Comisiei 
Europene în domeniul justiției penale au la bază Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). Articolul 72 din tratat prevede că statele membre însele răspund de 
menținerea ordinii publice în țară. În ceea ce privește plângerea petiționarului referitoare la 
faptul că autoritățile finlandeze nu au întreprins nicio acțiune concretă ca răspuns la 
afirmațiile acestuia conform cărora soțul mamei copiilor aplică rele tratamente copiilor săi, 
Comisia Europeană nu este în măsură să solicite autorităților de poliție ale unui stat membru 
să verifice aceste afirmații, întrucât acest lucru este o problemă strict națională.

Scopul Directivei 2003/8/CE este să faciliteze accesul la justiție în cauze civile 
transfrontaliere, prin instituirea unor norme minime comune privind asistența judiciară, și să 
garanteze acordarea de asistență judiciară corespunzătoare, în anumite condiții, persoanelor 
care nu pot face față cheltuielilor în instanță din cauza situației lor financiare. De asemenea, 
directiva creează anumite mecanisme de cooperare judiciară între autoritățile desemnate de 
statele membre să faciliteze transmiterea și prelucrarea cererilor de asistență judiciară. 
Directiva stabilește o limită de timp de 15 zile lucrătoare pentru transmiterea, între statele 
membre, a cererilor de asistență judiciară și impune autorităților naționale împuternicite să se 
pronunțe asupra acestor cereri obligația de a se asigura că solicitantul este informat pe deplin 
în legătură cu prelucrarea cererii. Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu s-a putut 
stabili dacă fie autoritățile spaniole, fie cele finlandeze au încălcat aceste cerințe în cazul de 
față. În temeiul articolului 12 din directivă, „asistența judiciară se acordă sau se refuză de
către autoritatea competentă a statului membru al instanței”. Mai mult, condițiile privind 
resursele financiare și fondul litigiilor sunt definite de fiecare stat membru în parte. 
Chestiunile legate de aplicarea directivei în statele membre trebuie, prin urmare, analizate în 
conformitate cu legislația națională în domeniu, în cazul petiționarului, legislația finlandeză. 
Autoritățile și instanțele naționale și, în cele din urmă, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului răspund de analizarea și soluționarea unor cazuri individuale, ținând cont de toate 
circumstanțele relevante ale cazului particular. Dificultățile întâmpinate de petiționar în a 
obține asistență judiciară par să aibă legătură cu aplicarea legislației naționale de către 
autoritățile naționale. Drept urmare, Comisia Europeană nu poate să intervină nici sub acest 
aspect. În cazul în care o cerere de asistență judiciară este refuzată în Finlanda, se poate 
introduce o cale de atac, iar solicitantului i se transmit instrucțiunile pe care trebuie să le 
urmeze în acest sens.
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În ceea ce privește decizia autorităților spaniole de a respinge cererea petiționarului de 
asistență judiciară, trebuie avut în vedere faptul că directiva se aplică doar cauzelor
transfrontaliere. Nu există o legislație comunitară privind asistența judiciară în cauze 
naționale. Aceste situații sunt de competența statelor membre. Astfel, nu există un cadru 
legislativ european care să examineze deciziile în materie de asistență judiciară luate de 
autoritățile spaniole în cazul petiționarului.


