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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1936/2012 του L.S., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
παράλειψη της Ουγγαρίας να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ που 
αφορά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της γονικής 
μέριμνας σε διασυνοριακό πλαίσιο 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει πώς ανακάλυψε το 2008 ότι η κόρη του είχε απαχθεί από τη Γαλλία 
και είχε μεταφερθεί στην Ουγγαρία. Ο δικηγόρος του αναφέροντος κίνησε νομικές 
διαδικασίες στο δικαστήριο του Creteil στη Γαλλία, με σκοπό την ανάκτηση της κηδεμονίας 
του παιδιού. 
Παρόλο που για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν εκδοθεί έξι δικαστικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μίας από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγγαρίας, ο αναφέρων δεν 
κατόρθωσε να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης που εγκρίθηκε από το γαλλικό 
δικαστήριο, το οποίο γνωμοδότησε υπέρ του. Θεωρεί ότι οι αρχές της Ουγγαρίας δεν 
συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία ορίζει ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η Επιτροπή προέβη σε προσεκτική εξέταση της αναφοράς και έχει επίγνωση των δυσκολιών 
που αντιμετώπισε ο αναφέρων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας σε σχέση με το 
ανήλικο τέκνο του. 



PE527.896v01-00 2/2 CM\1015886EL.doc

EL

Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει σε βάθος την υπόθεση αυτή, καθώς και τις διαδικασίες που 
κινήθηκαν από τον πατέρα στην Ουγγαρία προκειμένου να εξασφαλίσει, βάσει του 
κανονισμού «Βρυξέλλες IIα», την κήρυξη εκτελεστότητας της απόφασης της Γαλλίας του
2008 που αφορά τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. 

Όπως εξήγησε η Επιτροπή στις απαντήσεις της σχετικά με την αναφορά 407/2011, το 
απαχθέν ανήλικο παραδόθηκε εν τω μεταξύ και επέστρεψε στη Γαλλία. Συνεπώς, η Επιτροπή 
αποφάσισε να μην λάβει μέτρα κατά της Ουγγαρίας. Ο αναφέρων ενημερώθηκε αμέσως από 
την Επιτροπή σχετικά με την απόφαση που ελήφθη εν συνεχεία της καταγγελίας του.


