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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1136/2011, του Enrique Arraiz Curbelo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση της οδηγίας 2003/8/ΕΚ για την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών, και σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και 
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές 
γονικής μέριμνας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, η πρώην σύζυγος του οποίου είναι Φινλανδή, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 
2007 από τις φινλανδικές αρχές για την απαγωγή του παιδιού τους. Εξέτισε την ποινή 
φυλάκισής του και, μετά την απελευθέρωσή του τον Φεβρουάριο του 2008, επέστρεψε στην 
Ισπανία όπου κατοικεί σήμερα. Ισχυρίζεται ότι από τότε έχει επιδιώξει τη δικαστική 
επανεξέταση της καταδίκης του, αλλά καταγγέλλει ότι τόσο οι φινλανδικές όσο και οι 
ισπανικές αρχές παραβίασαν την οδηγία 2003/8/ΕΚ, για τη βελτίωση της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών. Εξηγεί ότι δεν του επετράπη η πρόσβαση σε 
δωρεάν νομική συνδρομή και ότι επιβαρύνθηκε με πολλά έξοδα για τη μετάφραση εγγράφων, 
μια υπηρεσία που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι δωρεάν, βάσει της οδηγίας. Επιπλέον, 
διαμαρτύρεται για τον κανονισμό αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου που, όπως ισχυρίζεται, 
αφήνει τελείως ανυπεράσπιστους τους γονείς παιδιών που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Το θέμα της παρούσας αναφοράς είναι παρόμοιο με εκείνο των αναφορών 1565/2008 και 
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1414/2010.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Επιτροπή Αναφορών στις λεπτομερείς 
ανακοινώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σχετικά με αμφότερες τις εν λόγω αναφορές όπου 
συνάγονται, αντίστοιχα, τα εξής συμπεράσματα: αφενός, δεν υφίσταται νομοθεσία πλαίσιο 
της ΕΕ ώστε να εξεταστούν οι αποφάσεις των ισπανικών αρχών για τη χορήγηση 
ευεργετήματος πενίας στην περίπτωση του αναφέροντος· αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν θεωρεί αναγκαία την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα ζητήματα τα οποία 
θίγει ο αναφέρων.


