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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1136/2011, ingediend door Enrique Arraiz Curbelo (Spaanse 
nationaliteit), over schending van Richtlijn 2003/8/EG tot verbetering van de 
toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, en over de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant, wiens ex-echtgenote Finse is, was in juli 2007 door de Finse autoriteiten 
veroordeeld wegens de ontvoering van hun kind. Hij heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten en 
is na zijn vrijlating in februari 2008 teruggekeerd naar Spanje, waar hij momenteel 
woonachtig is. Hij vertelt dat hij zich sindsdien beziggehouden heeft met een herziening van 
zijn veroordelingen, maar hij beschuldigt zowel de Finse als de Spaanse autoriteiten ervan 
Richtlijn 2003/8/EG tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende 
geschillen te hebben geschonden. Hij verklaart dat hij geen toegang heeft gehad tot gratis 
rechtsbijstand en dat hij hoge kosten heeft moeten maken vanwege het vertalen van 
documenten, een dienst waarvan hij beweert dat deze kosteloos is op grond van de richtlijn. 
Bovendien maakt hij bezwaar tegen Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad, die naar 
zijn mening de ouders van kinderen die in een andere lidstaat verblijven volkomen 
machteloos maakt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012
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Het onderwerp van dit verzoekschrift lijkt op dat van verzoekschriften 1565/2008 en 
1414/2010.

Daarom wil de Commissie de Commissie verzoekschriften vragen de reeds ingediende 
gedetailleerde mededelingen over deze verzoekschriften te raadplegen. Hierin werd 
geconcludeerd dat, respectievelijk, er geen EU-wetskader is om besluiten van Spaanse 
overheden over rechtsbijstand in de situatie van rekwestrant te onderzoeken en dat de 
Commissie geen reden ziet om op EU-niveau op te treden voor de problemen die rekwestrant 
aankaart.


