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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1136/2011 af Enrique Arraiz Curbelo, spansk statsborger, om 
overtrædelse af direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i 
grænseoverskridende tvister og om anvendelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 2201/2003 af 27. november om kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende 
forældreansvar

1. Sammendrag

Andrageren, hvis tidligere hustru er finsk statsborger, blev af de finske myndigheder dømt for 
bortførelse af deres barn i juli 2007. Han har afsonet sin fængselsstraf og vendte efter sin 
frigivelse i februar 2008 tilbage til Spanien, hvor han bor nu. Han oplyser, at han 
efterfølgende har søgt at få prøvet sin dom, men klager over, at både de finske og spanske 
myndigheder har overtrådt direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i 
grænseoverskridende tvister. Han forklarer, at han er blevet nægtet adgang til gratis retshjælp, 
og at han har haft store udgifter i forbindelse med oversættelsen af dokumenter, som er en 
tjeneste, han hævder, er gratis i henhold til direktivet. Han klager desuden over Rådets 
forordning nr. 2201/2003, som han påstår, gør forældre til børn, der bor i en anden 
medlemsstat, helt forsvarsløse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Dette andragende omhandler samme emne som andragende 1565/2008 og 1414/2010.
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Kommissionen henviser derfor Udvalget for Andragender til de detaljerede meddelelser, der 
allerede er fremsendt i forbindelse med begge disse andragender, hvori Kommissionen 
henholdsvis konkluderede, at der i EU-lovgivningen ikke findes noget grundlag for at 
undersøge de spanske myndigheders beslutninger vedrørende retshjælp i andragerens sag, og 
at Kommissionen ikke ser noget behov for handling på EU-plan med hensyn til de spørgsmål, 
som andrageren har rejst."


