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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1136/2011, adresată de Enrique Arraiz Curbelo, de cetățenie spaniolă, 
privind încălcarea Directivei 2003/8/CE privind accesul la justiție în litigiile 
transfrontaliere și aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului 
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în 
materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui fostă soție este finlandeză, a fost condamnat pentru răpirea copilului 
acestora de către autoritățile finlandeze în iulie 2007. Acesta a executat pedeapsa cu 
închisoarea și, după eliberarea sa în februarie 2008, s-a întors în Spania, unde locuiește și 
acum. Acesta susține că de atunci a încercat să obțină reexaminarea condamnărilor sale de 
către instanțele judecătorești, dar denunță faptul că, atât autoritățile finlandeze, cât și cele 
spaniole au încălcat Directiva 2003/8/CE de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile 
transfrontaliere. Acesta explică faptul că i-a fost refuzat dreptul la asistență judiciară gratuită 
și că a suportat costuri ridicate pentru traducerea documentelor, un serviciu despre care acesta 
susține că este gratuit în temeiul directivei. În plus, acesta protestează împotriva 
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului, care, pretinde acesta, lasă părinții care 
locuiesc într-un alt stat membru complet lipsiți de apărare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Subiectul acestei petiții este similar cu cel al petițiilor 1565/2008 și 1414/2010.
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Prin urmare, Comisia ar dori să trimită Comisia pentru petiții către comunicările detaliate deja 
înaintate cu privire la aceste două petiții în care a concluzionat că nu există un cadru juridic 
comunitar pentru a examina deciziile privind asistența judiciară ale autorităților spaniole în 
cazul petiționarului și, respectiv, că Comisia nu consideră că este necesar să adopte măsuri la 
nivelul UE cu privire la aspectele ridicate de petiționar.


