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Θέμα: Αναφορά 1565/2008, του E.A., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη 
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές 
διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του δικαιώματός 
του να συναναστρέφεται τα ανήλικα παιδιά του. Ο αναφέρων είναι ισπανός υπήκοος και η 
πρώην σύζυγός του φινλανδή υπήκοος. Η πρώην σύζυγος του αναφέροντος μετακόμισε το 
1996 στη Φινλανδία από την Ισπανία, μαζί με τα παιδιά του ζεύγους, κάτι που οι ισπανικές 
αρχές θεώρησαν παράνομη απομάκρυνση ανήλικων παιδιών. Στη συνέχεια η πρώην σύζυγός 
του εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Φινλανδία, όπου οι αρχές δεν θεωρούν ότι διέπραξε αδίκημα.
Βάσει απόφασης της δημόσιας διοίκησης, στη συνέχεια χορηγήθηκε άδεια στον αναφέροντα 
να πάρει τα παιδιά για διακοπές και για οικογενειακή επίσκεψη στην Ισπανία. Έπειτα από 16 
ημέρες, η πρώην σύζυγος κατήγγειλε ότι ο σύζυγος απήγαγε τα παιδιά και οι φινλανδικές 
αρχές τον καταδίκασαν σε 18 μήνες φυλάκιση. Καθώς ο αναφέρων πιστεύει ότι υπάρχουν 
κενά στον προαναφερθέντα κανονισμό και ότι δεν ορίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για 
την επιβολή του δικαιώματος της συναναστροφής στο εξωτερικό, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με την υπόθεσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μπορούν οι 
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αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος να αναγνωρίζονται άμεσα και να εκτελούνται 
στα άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς, το κοινοτικό δίκαιο σε θέματα διαζυγίου και γονικής 
ευθύνης, δηλ. ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου («ο κανονισμός των 
Βρυξελλών ΙΙα»), περιορίζεται σε κανόνες περί δικαιοδοσίας και στην αναγνώριση και 
εκτέλεση ορισμένων αποφάσεων μεταξύ κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κανονισμός των 
Βρυξελλών ΙΙα επιδιώκει να διευκολύνει την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων 
επικοινωνίας σε διασυνοριακές υποθέσεις. Ο κανονισμός των Βρυξελλών ΙΙα αποτελεί 
νομικό μέσο στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Αν και ο 
κανονισμός περιέχει συγκεκριμένους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή 
απαγωγή παιδιών από γονείς, δεν παρέχει καμία ένδειξη ως προς το κατά πόσον η απαγωγή 
παιδιού από γονέα αυτού συνιστά επίσης ποινικό αδίκημα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό 
εξαρτάται από το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους.

Ο κανονισμός των Βρυξελλών ΙΙα τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2005. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου, που καταργήθηκε από την ημερομηνία θέσης σε 
εφαρμογή του κανονισμού των Βρυξελλών ΙΙα, τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2001 και δεν 
περιείχε κανένα συγκεκριμένο κοινοτικό κανόνα σχετικά με τη διασυνοριακή απαγωγή 
παιδιών από γονείς. Συνεπώς τα περιστατικά που συνδέονται με την αναχώρηση από την 
Ισπανία το 1996 της πρώην συζύγου του αναφέροντος με τα τέκνα του ζεύγους δεν 
καλύπτονταν από τις κοινοτικές διατάξεις περί απαγωγής παιδιών από γονείς.

Όσον αφορά τις πτυχές αστικού δικαίου σχετικά με ότι ο αναφέρων πήρε τα παιδιά του για 
διακοπές στην Ισπανία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η επιστροφή των δύο παιδιών του 
στη Φινλανδία ενδέχεται να διέπεται από τον κανονισμό των Βρυξελλών ΙΙα, το ζήτημα του 
κατά πόσον τελέστηκε το αδίκημα της παράνομης μετακίνησης θα πρέπει να κριθεί με βάση 
τις τότε ισχύουσες ρυθμίσεις περί γονικής ευθύνης και επικοινωνίας. Η αναγνώριση 
δικαιωμάτων επικοινωνίας και οι ρυθμίσεις άσκησης αυτών διέπονται από το δίκαιο του 
τόπου συνήθους διαμονής των παιδιών, δηλ. στην παρούσα περίπτωση από το φινλανδικό 
δίκαιο. Το κατά πόσον υπήρξε συμφωνία μεταξύ του αναφέροντος και της πρώην συζύγου 
του ότι τα παιδιά θα περνούν τις διακοπές τους μαζί του στην Ισπανία αποτελεί πραγματικό 
ζήτημα. Εξάλλου, το κατά πόσον δυνάμει μιας τέτοιας συμφωνίας ή άλλως, αναγνωρίστηκαν 
πράγματι στον αναφέροντα δικαιώματα επικοινωνίας που του επιτρέπουν να παίρνει τα 
παιδιά του στην Ισπανία είναι ζήτημα φινλανδικού δικαίου. Εναπόκειται στις αρμόδιες 
φινλανδικές αρχές να αξιολογήσουν τα ζητήματα που αφορούν τις ειδικές περιστάσεις της 
υπόθεσης. Εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι οι φινλανδικές αρχές αξιολόγησαν εσφαλμένα τα 
περιστατικά της υπόθεσής του και/ή εφάρμοσαν εσφαλμένα το φινλανδικό δίκαιο, συνιστάται 
σε αυτόν να ασκήσει έφεση κατά της σχετικής απόφασης στην Φινλανδία.

Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, οι δυσκολίες που περιγράφονται από 
αυτόν φαίνεται να προκύπτουν από την αξιολόγηση των περιστατικών της υπόθεσής του 
και/ή από την εφαρμογή του εθνικού δικαίου και όχι του κοινοτικού δικαίου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Στα συμπληρωματικά έγγραφα που απέστειλε στην Επιτροπή, ο αναφέρων διαμαρτύρεται για 
την εσφαλμένη καταδίκη του για απαγωγή από φινλανδικό δικαστήριο και καταγγέλλει ως 
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αυθαίρετη και μεροληπτική την ποινική διαδικασία που οδήγησε σε αυτήν την καταδικαστική 
απόφαση. Επιπλέον, ο αναφέρων διατείνεται ότι οι φινλανδικές αρχές δεν προέβησαν σε 
καμία συγκεκριμένη ενέργεια ως απάντηση στους ισχυρισμούς του για κακοποίηση των 
παιδιών του από τον σύζυγο της μητέρας τους, ιδίως δε τη στιγμή που τα παιδιά 
εξακολουθούν να ζουν με τη μητέρα τους και τον φερόμενο ως δράστη. Τέλος, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
οδηγία 2003/8/ΕΚ, δεν του έχει χορηγηθεί μέχρι στιγμής ευεργέτημα πενίας ούτε από τις 
φινλανδικές ούτε από τις ισπανικές αρχές.

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες του αναφέροντος να ασκήσει το δικαίωμα προσωπικής 
επικοινωνίας με τα παιδιά του, τα συμπληρωματικά έγγραφα που εστάλησαν στην Επιτροπή 
δεν περιέχουν νέα στοιχεία τα οποία να καθιστούν αναγκαία τυχόν συμπλήρωση ή 
τροποποίηση των παρατηρήσεων της Επιτροπής επί της υπόθεσης αυτής, η οποία έχει ήδη 
διαβιβασθεί στην Επιτροπή Αναφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης στην καθημερινή λειτουργία 
του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης των εκάστοτε κρατών μελών. Οι εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 
απορρέουν από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το άρθρο 72 
της Συνθήκης αυτής προβλέπει ότι τα ίδια τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την τήρηση της 
δημόσιας τάξης στη χώρα τους. Όσον αφορά την καταγγελία του αναφέροντος ότι οι 
φινλανδικές αρχές δεν προέβησαν σε καμία συγκεκριμένη ενέργεια ως απάντηση στους 
ισχυρισμούς του περί κακοποίησης των παιδιών του από τον σύζυγο της μητέρας τους, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δύναται να ζητεί από τις αστυνομικές αρχές ενός κράτους μέλους 
τη διερεύνηση ανάλογων ισχυρισμών, δεδομένου ότι πρόκειται για αυστηρά εθνικό ζήτημα.

Ο σκοπός της οδηγίας 2003/8/ΕΚ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη επί 
διασυνοριακών αστικών υποθέσεων, μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων 
σχετικά με το ευεργέτημα πενίας και να διασφαλίσει ότι παρέχεται, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, κατάλληλο ευεργέτημα πενίας στα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τα δικαστικά έξοδα λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. Η οδηγία 
θεσπίζει επίσης ορισμένους μηχανισμούς δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη ώστε να διευκολυνθεί η διαβίβαση και η εξέταση των αιτήσεων 
ευεργετήματος πενίας. Η οδηγία θέτει ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών για τη διαβίβαση 
των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας μεταξύ των κρατών μελών και επιβάλλει στις εθνικές 
αρχές που είναι αρμόδιες να αποφαίνονται για τις αιτήσεις ευεργετήματος πενίας την 
υποχρέωση να μεριμνούν ώστε ο αιτών να τηρείται πλήρως ενήμερος για την πορεία της 
αίτησης. Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν κατέστη δυνατόν να 
διαπιστωθεί μη συμμόρφωση είτε των ισπανικών είτε των φινλανδικών αρχών προς τις 
απαιτήσεις αυτές στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας, «το 
ευεργέτημα πενίας χορηγείται ή απορρίπτεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
όπου εδρεύει το δικαστήριο». Επιπλέον, οι προϋποθέσεις ως προς τους οικονομικούς πόρους 
και την ουσία των διαφορών καθορίζονται από το εκάστοτε κράτος μέλος. Ζητήματα που 
αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να εξετάζονται δυνάμει 
της συναφούς εθνικής νομοθεσίας, ήτοι της φινλανδικής νομοθεσίας στην περίπτωση του 
αναφέροντος. Οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια, και εσχάτως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι αρμόδια να εξετάζουν και να αποφαίνονται επί 
μεμονωμένων υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συναφείς περιστάσεις της 
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συγκεκριμένης υπόθεσης. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αναφέρων όσον αφορά τη 
χορήγηση ευεργετήματος πενίας φαίνεται ότι σχετίζονται με την εφαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να 
αναλάβει δράση ούτε σε αυτήν την πτυχή της υπόθεσης του αναφέροντος. Σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης ευεργετήματος πενίας στη Φινλανδία, ο αναφέρων μπορεί να 
καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου αίτηση αναιρέσεως, για τον τρόπο άσκησης της οποίας θα 
του αποσταλούν οδηγίες.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη απόφαση των ισπανικών αρχών να απορρίψουν την αίτηση του 
αναφέροντος για χορήγηση ευεργετήματος πενίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η οδηγία 
εφαρμόζεται μόνον επί διασυνοριακών υποθέσεων. Δεν υφίσταται νομοθεσία της Ένωσης 
σχετικά με το ευεργέτημα πενίας επί εθνικών υποθέσεων. Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συνεπώς, δεν υφίσταται νομοθεσία πλαίσιο της ΕΕ για 
την εξέταση των αποφάσεων των ισπανικών αρχών για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας 
στην περίπτωση του αναφέροντος.


