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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1414/2010, adresată de Enrique Arraiz Curbelo, de cetățenie 
spaniolă, privind presupusele lacune în Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 din 
27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 
2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 
matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1347/2000 conține multe lacune. Printre acestea, petiționarul menționează lipsa sancțiunilor 
împotriva persoanelor care aduc acuzații false de răpire de minori de către unul dintre părinți, 
precum și respectarea principiului prezumției de nevinovăție.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 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

Petiția

Comisia ar dori să sublinieze că petiția anterioară nr. 1565/2008 adresată de petiționar viza 
aceeași problemă: acesta reclama condamnarea sa pe nedrept pentru răpirea de minori de către 
o instanță finlandeză în baza unor acuzații false, precum și caracterul arbitrar și 
discriminatoriu al procedurilor penale care au condus la acea condamnare. Ca urmare a 
examinării petiției nr. 1565/2008, Comisia nu a descoperit nicio încălcare a dreptului 
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european. Comisia pentru petiții a închis ulterior petiția nr. 1565/2008 în baza răspunsului 
Comisiei.

Începând cu anul 2009, petiționarul a trimis un număr considerabil de scrisori către diferite 
servicii ale Comisiei referitor la cazul său. De fiecare dată, Comisia a ajuns la concluzia că 
este imposibil să se stabilească faptul că autoritățile finlandeze sau spaniole au acționat 
contrar dreptului european. Comisia l-a sfătuit pe petiționar să recurgă la căile legale 
disponibile în statele membre vizate.

În următoarea sa petiție, petiționarul ridică problema acțiunilor pe care Uniunea Europeană 
intenționează să le întreprindă împotriva acuzațiilor false privind deplasarea ilicită a minorilor 
aduse unui părinte resortisant al unui stat membru care nu se află în statul membru unde 
familia locuiește în mod obișnuit. Acesta critică Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 întrucât nu 
protejează în mod corespunzător părinții de naționalitate străină cărora nu li s-a încredințat 
minorul. 

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Comisia ar dori să facă referire la comunicările Comisiei pentru petiții privind petiția 
nr. 1565/2008.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 reprezintă un instrument juridic care guvernează 
cooperarea juridică în materie civilă. Comisia nu consideră necesară întreprinderea de acțiuni 
în vederea protejării părinților împotriva acuzațiilor false referitoare la deplasarea ilicită a 
minorilor. Problema dacă a fost sau nu o deplasare ilicită trebuie soluționată în temeiul 
măsurilor de încredințare în vigoare. Dobândirea dreptului privind încredințarea și măsurile în
vederea exercitării acestuia sunt guvernate de legea locului de reședință obișnuită a minorului. 
Autorităților naționale competente din locul reședinței obișnuite a minorului le revine sarcina 
de a stabili dacă părintele căruia nu i-a încredințat minorul a încălcat sau nu dreptul privind 
încredințarea către celălalt părinte, având în vedere condițiile specifice fiecărui caz în parte. 
Dacă părintele căruia nu i-a încredințat minorul este de părere că aceste autorități au evaluat în 
mod incorect faptele care fac obiectul litigiului, deoarece au fost induse în eroare de dovezile 
false și/sau au aplicat în mod incorect legea aplicabilă, acesta este sfătuit să formuleze recurs 
împotriva deciziei respective în statul membru vizat.

Articolul 6 aliniatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană atribuie aceeași valoare 
juridică Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ca și tratatelor. Considerentul 33 
din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 specifică în mod clar faptul că regulamentul recunoaște
drepturile fundamentale și respectă principiile Cartei. În temeiul articolului 51 aliniatul (1) 
prima teză a Cartei, dispozițiile Cartei se adresează statelor membre doar atunci când acestea 
pun în aplicare dreptul UE. În consecință, autoritățile statelor membre, în momentul punerii în 
aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2201/2003, trebuie să garanteze respectarea 
drepturilor fundamentale ale părintelui de naționalitate străină căruia nu i-a încredințat 
minorul conform prevederilor Cartei, în special a principiului nediscriminării prevăzut la 
articolul 21 alineatul (2).

În cazul în care petiția vizează protecția părintelui căruia nu i-a încredințat minorul în temeiul 
dreptului penal, trebuie remarcat că Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 ca instrument de drept 
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civil nu oferă nicio indicație din care să rezulte că deplasarea ilicită a unui minor constituie, 
de asemenea, o infracțiune. Totodată, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 nu prevede nicio 
sancțiune penală pentru afirmațiile false referitoare la răpirea unui minor. Angajarea 
răspunderii penale în cazul deplasării ilicite a unui minor de către un părinte sau al acuzării pe 
nedrept a celuilalt părinte de răpirea minorului depinde de dreptul penal material al fiecărui 
stat membru. În acest context, Comisia ar dori să sublinieze că nu toate statele membre 
consideră drept infracțiune deplasarea ilicită a unui minor.

În momentul aplicării dreptului penal material de către autoritățile statelor membre, revine 
statului membru vizat obligația să se asigure că deciziile autorităților sunt în conformitate cu 
drepturile fundamentale, inclusiv principiul nediscriminării. Comisia a monitorizat aplicarea 
practică a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 la nivelul statelor membre și nu a descoperit 
nicio dovadă conform căreia acuzațiile false privind deplasarea ilicită a minorilor ar 
reprezenta o problemă presantă și larg răspândită. În consecință, Comisia nu consideră 
necesară propunerea adoptării unei legislații penale la nivel european referitoare la acuzațiile 
false privind deplasarea ilicită a minorilor.

Concluzie

Comisia nu consideră necesară întreprinderea de acțiuni la nivelul UE în ceea ce privește 
problemele ridicate de petiționar.


