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Denuncien que el Jutjat de Pau no els permet casar-se per ser 'un matrimoni de
conveniència'
Dos santcugatencs denuncien que el Jutjat de Pau els ha
denegat 'injustament' la possibilitat de contraure matrimoni
en considerar que és una unió de conveniència. La institució
jurídica al·lega que els afectats només volien aconseguir
'l'estada legal al país' d'un dels membres, nascut a l'estranger.
La parella nega que sigui un casament de conveniència, critica
la manca d'ètica del jutjat i lamenta 'la injustícia' a la qual es
veuen sotmesos.

Mohammad Mudakkir i Beatriz Fernández són dos santcugatencs residents i empadronats a la ciutat que des
del gener estan vivint en parella. El maig passat, van fer la petició al Jutjat de Pau per casar-se, però la
institució els va denegar aquest dret per evitar la proliferació de matrimonis convinguts. El cas està, ara, en
mans de la Direcció General de Registres de Madrid i els afectats critiquen que no se'ls pugui oferir cap altra
solució.
Tal com expliquen, la regidora de Cooperació, Immigració i Igualtat, Susanna Pellicer, va intervenir en el cas
preguntant al jutge de pau quin era el motiu de la denegació del matrimoni. La resposta del jutge va ser que ja
no es podia fer marxa enrere en el procés i que 'uns paguen pels altres'. Ho explica Fernández.
Beatriz Fernández: Un cop que vam rebre la informació, ens vam sentir impotents perquè, malgrat que
se sàpiga la veritable informació, la resposta fos que no es podia fer res.
Tot i que, legalment, la parella és conscient que no tenen més possibilitats que esperar la resolució que es faci
del cas des de Madrid, reivindica una acció ètica i moral. Segons la parella, per aquest motiu va presentar un
recurs a la ressolució de la seva petició que van enviar a Madrid i ara hauran d'esperar un any i mig fins que es
faci la respectiva valoració.
Per aquests santcugatencs, existeix una 'manca d'ètica' i d''injustícia' del Jutjat de Pau i critiquen que la justícia
no s'adapti a les necessitats que sorgeixen en la societat actual.
Beatriz Fernández: La justícia ha d'evolucionar. No s'ha adaptat per ser un servei per a la ciutadania.
Mudakkir i Fernández estan a l'espera que la justícia els permeti formalitzar o no el seu enllaç matrimonial.
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