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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0722/2005, της Antonella Muscat, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που αφορούν τα σχέδιά της να μετακομίσει από τη Μάλτα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο μαζί με το παιδί της, του οποίου έχει αποκτήσει την κηδεμονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι επισήμως διαζευγμένη από τον σύζυγό της και έχει αποκτήσει 
την κηδεμονία του ανήλικου παιδιού τους, επιθυμεί να μετακομίσει, μαζί με το παιδί της, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλώνει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να λάβει επίσημη άδεια για να φύγει 
από τη Μάλτα και ότι δεν μπορεί να κινήσει νομικές διαδικασίες, διότι ο πρώην σύζυγός της 
δεν έχει σταθερή κατοικία και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει η κλήτευσή του στο 
δικαστήριο. Η αναφέρουσα αναφέρεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά 
με την επικοινωνία όσον αφορά τα παιδιά (ETS αριθ. 192), την οποία υπέγραψε η Μάλτα, 
στη «Σύμβαση Βρυξέλλες ΙΙ» και στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, μαλτεζικής ιθαγένειας, είναι επισήμως διαζευγμένη από τον σύζυγό της εδώ 
και 5 χρόνια και έχει αποκτήσει την κηδεμονία του δεκάχρονου γιου τους. Επιθυμεί να 
μετακομίσει με τον γιο της στο Ηνωμένο Βασίλειο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά 
ισχυρίζεται ότι είναι σχεδόν αδύνατον να λάβει την άδεια του δικαστηρίου να εγκαταλείψει 
τη Μάλτα. Επιπλέον, η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών δεν 
έχουν τη δυνατότητα ακρόασης στα δικαστήρια της Μάλτας.
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Λόγω δυσκολιών κλήτευσης του πρώην συζύγου της, οι δικαστικές διαδικασίες δεν έχουν 
καν αρχίσει. Η ενάγουσα πληροφορήθηκε ότι είναι σχεδόν αδύνατον για ένα γονέα να λάβει 
άδεια από δικαστήριο της Μάλτας να μετεγκατασταθεί στο εξωτερικό μαζί με παιδί και ότι 
θα πρέπει να παραιτηθεί της κηδεμονίας του παιδιού της και να φύγει χωρίς αυτό.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι αρχές της Μάλτας ενεργούν κατά παράβαση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003,1 της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις επαφές που αφορούν τα παιδιά και της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού. Ισχυρίζεται επίσης 
ότι παραβιάζεται το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας της, το οποίο θεμελιώνεται στη 
Συνθήκη ΕΚ.

Αξιολόγηση και σχόλια

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις επαφές που αφορούν τα παιδιά και η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού δεν αποτελούν οι 
ίδιες μέρος του κοινοτικού δικαίου και συνεπώς η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή τους. Η δεύτερη Σύμβαση μπορεί εντούτοις να ληφθεί υπόψη ως πηγή γενικών 
αρχών της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί επαφές και με 
τους δύο γονείς του. Αυτό επιβεβαιώνεται από το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, ο οποίος βασίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ.

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο γονέας μπορεί να μετεγκατασταθεί μαζί με παιδί σε άλλο 
κράτος μέλος δεν διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.

Εντούτοις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 
είναι εφαρμοστέος στο μέτρο που θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι το παιδί μπορεί να διατηρήσει τακτική προσωπική σχέση και άμεση επαφή 
και με τους δύο γονείς μετά τον χωρισμό, ακόμα και στην περίπτωση που ζουν σε 
διαφορετικά κράτη μέλη. Στόχος του κανονισμού είναι να διευκολύνει την άσκηση των 
δικαιωμάτων διασυνοριακής επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας ότι η δικαστική απόφαση που 
χορηγεί δικαιώματα επικοινωνίας αναγνωρίζεται και εκτελείται αμέσως σε άλλο κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται 
από το δικαστήριο προέλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχουν τηρηθεί ορισμένα 
δικονομικά εχέγγυα (άρθρο 41). 
Ειδικότερα, στο παιδί δίδεται δυνατότητα ακρόασης, εκτός αν αυτό αντενδείκνυται, 
λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας και της ωριμότητας του παιδιού (άρθρο 41, παράγραφος 2, 
εδάφιο γ). Η δυνατότητα ακρόασης του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του 
κανονισμού και οι εξαιρέσεις του κανόνα αυτού πρέπει συνεπώς να ερμηνεύονται στενά.  

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η δικαστική διαδικασία στη Μάλτα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα 
λόγω δυσκολιών κλήτευσης του αντιδίκου. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί κατά 
πόσον το δικαστήριο της Μάλτας έχει ενεργήσει σύμφωνα με τον προαναφερόμενο 

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή 

δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής 
μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, ΕΕ L 338, της 23.12.2003, σελ.1. 
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κανονισμό. 

Περαιτέρω, το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε 
πολίτη της Ένωσης. Όπως έχει επιβεβαιώσει το Δικαστήριο, διατάξεις οι οποίες εμποδίζουν ή 
αποθαρρύνουν υπήκοο κράτους μέλους να αφήσει τη χώρα προέλευσής του προκειμένου να 
ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας του αποτελούν φραγμό της εν λόγω 
ελευθερίας, ακόμα και αν εφαρμόζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εθνικότητα του 
ενδιαφερομένου, εκτός αν αιτιολογούνται δεόντως από λόγους σύννομους και ανάλογους 
προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές της Μάλτας να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το 
εφαρμοστέο δίκαιο ή/και νομολογία, προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει αν 
συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο.


