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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι ανήλικοι που έχουν διαζευγμένους γονείς αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όταν ταξιδεύουν στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Ζητεί να εγγράφονται στα 
διαβατήρια των ανηλίκων οι ρήτρες που επιβάλλουν τα οικογενειακά δικαστήρια 
επιτρέποντας ή απαγορεύοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των ανηλίκων στις διάφορες χώρες 
της Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα απέτρεπε τις ανεπιθύμητες συγκρούσεις μεταξύ των γονέων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η αναφέρουσα προτείνει τη θέσπιση κοινών διατάξεων που να διευκολύνουν τις μετακινήσεις 
των ανηλίκων που συνοδεύονται από διαζευγμένο ή χωρισμένο γονέα όταν δεν υφίσταται 
νομικό κώλυμα για τη μετακίνησή τους.

Το άρθρο 21, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.
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Δυνάμει των άρθρων 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, οι πολίτες της ΕΕ 
έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείπουν το έδαφος του κράτους μέλους του οποίου είναι 
υπήκοοι προκειμένου να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος και να εισέρχονται στο εν λόγω 
κράτος εφόσον φέρουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Όπως επιβεβαιώνεται βάσει 
της νομολογίας1 του Δικαστηρίου, ακόμη και ένα παιδί μικρής ηλικίας μπορεί να επικαλεστεί 
τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής που διασφαλίζονται από το κοινοτικό 
δίκαιο. Η ικανότητα υπηκόου κράτους μέλους να είναι υποκείμενο των δικαιωμάτων τα οποία 
διασφαλίζει το δίκαιο της ΕΕ δεν μπορεί να εξαρτάται από την προϋπόθεση να έχει ο 
ενδιαφερόμενος φθάσει στην ηλικία που απαιτείται ώστε να έχει τη νομική ικανότητα να 
ασκήσει ο ίδιος τα εν λόγω δικαιώματα.

Η εθνική νομοθεσία που επιβάλλει τη χορήγηση γονικής εξουσιοδότησης ως προϋπόθεση για 
την έξοδο ανηλίκου από ένα κράτος μέλος μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει έννομου 
συμφέροντος, που συνίσταται στην προστασία των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
σημειωθεί ότι το άρθρο 35 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού2 υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποφυγή της απαγωγής, πώλησης ή διακίνησης ανηλίκων ανά πάσα στιγμή και για 
οποιονδήποτε σκοπό.

Οι κοινοτικές διατάξεις3 προβλέπουν επίσης τη διενέργεια εμπεριστατωμένων ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα με σκοπό την προστασία των μετακινούμενων ανηλίκων.

Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, προσπαθούν να 
διευκολύνουν τις μετακινήσεις των ανηλίκων, συνοδευόμενων ή μη, λαμβάνοντας συγχρόνως 
τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της απαγωγής από γονείς. Στο πεδίο της αστικής 
δικαιοσύνης, δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια κατάρτισης ενός ενιαίου εγγράφου της 
Ένωσης που να πιστοποιεί τη γονική μέριμνα.

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Οκτωβρίου 2004, στην υπόθεση C-200/02 Zhu και Chen (Συλλογή

2004, σ. I-9925).
2 http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3 Παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης 
προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), ΕΕ L 105 της 13ης Απριλίου 2006.


