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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1136/2011, внесена от Enrique Arraiz Curbelo, с испанско 
гражданство, относно нарушение на Директива 2003/8/EО относно 
достъпа до правосъдие при презгранични спорове и относно 
приложението на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято бивша съпруга е с финландско гражданство, е бил 
осъден от финландските органи за отвличането на детето си през юли 2007 г. 
Вносителят е излежал своята присъда за лишаване от свобода и след като през 
февруари 2008 г. е бил освободен, се е завърнал в Испания, където живее в момента. 
Той посочва, че от тогава се е опитвал да обжалва присъдата си, но осъжда това, че и 
финландските, и испанските органи са нарушили Директива 2003/8/EО за подобряване 
на достъпа до правосъдие при презгранични спорове. Той обяснява, че не му е бил 
предоставен достъп до безплатна правна помощ и че е понесъл значителни разходи, 
свързани с превода на документи, услуга, която според него е безплатна по силата на 
директивата. Освен това вносителят възразява срещу Регламент (ЕО) № 2201/2003, 
който според него оставя родителите на деца, пребиваващи в друга държава членка, 
напълно беззащитни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.
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Предметът на тази петиция е подобен на този на петиции 1565/2008 и 1414/2010.

Поради това Комисията би желала да насочи комисията по петиции към подробните 
съобщения, които вече са предоставени относно тези две петиции, в които тя е 
направила заключение съответно, че не съществува правна рамка на ЕС за проверка на 
решенията за правна помощ на испанските органи в случая на вносителя на петицията и 
че Комисията не вижда необходимост от предприемане на действия на равнище ЕС по 
въпросите, повдигнати от вносителя на петицията.


