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Θέμα: Αναφορά 1414/2010 του Enrique Arraiz Curbelo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί κενών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές 
γονικής μέριμνας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου, 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, παρουσιάζει πολλά κενά. Μεταξύ των κενών αυτών παραθέτει, για 
παράδειγμα, την έλλειψη κυρώσεων κατά των προσώπων που καταγγέλλουν ψευδώς 
περιπτώσεις απομάκρυνσης ανηλίκων που υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκαν από γονέα ή 
για τον σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η αναφορά

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η προηγούμενη αναφορά αριθ. 1565/2008 αφορούσε 
το ίδιο ζήτημα: ο αναφέρων κατήγγειλε ότι ένα φινλανδικό δικαστήριο τον καταδίκασε 
εσφαλμένα για απαγωγή τέκνου βάσει ψευδών κατηγοριών και ότι οι ποινικές διαδικασίες 
που οδήγησαν στην καταδίκη αυτή ήταν αυθαίρετες και εισήγαγαν διακρίσεις. Κατόπιν 
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εξέτασης της αναφοράς 1565/2008, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παράβαση της νομοθεσίας 
της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Αναφορών περάτωσε την εξέταση της αναφοράς
1565/2008 βάσει της απάντησης της Επιτροπής.

Από το 2009, ο αναφέρων έχει αποστείλει σημαντικό αριθμό επιστολών σε διάφορες 
υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεσή του. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να στοιχειοθετήσει ότι οι φινλανδικές ή οι 
ισπανικές αρχές είχαν ενεργήσει κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή 
συνέστησε στον αναφέροντα να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στα οικεία κράτη 
μέλη.

Στην επόμενη αναφορά του, ο αναφέρων ρωτά σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των ψευδών κατηγοριών για την παράνομη απομάκρυνση τέκνων 
εις βάρος γονέα ο οποίος είναι υπήκοος κράτους μέλους που δεν είναι το κράτος μέλος 
συνήθους κατοικίας της οικογένειας. Ασκεί κριτική στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 
διότι δεν προστατεύει επαρκώς τους γονείς ξένης ιθαγένειας που δεν ασκούν την επιμέλεια.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει την Επιτροπή Αναφορών στις ανακοινώσεις της σχετικά 
με την αναφορά αριθ. 1565/2008.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 αποτελεί νομικό μέσο το οποίο διέπει τη δικαστική 
συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να λάβει μέτρα για την 
προστασία γονέων από ψευδείς κατηγορίες για παράνομη απομάκρυνση τέκνων. Το ζήτημα 
όσον αφορά το κατά πόσον υπήρξε παράνομη απομάκρυνση θα επιλυθεί βάσει των 
εφαρμοστέων διατάξεων περί επιμέλειας. Η απόκτηση δικαιωμάτων επιμέλειας και οι 
διατάξεις για την άσκησή τους διέπονται από το δίκαιο του τόπου συνήθους κατοικίας του 
τέκνου. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές του τόπου συνήθους κατοικίας του τέκνου είναι εκείνες οι 
οποίες μπορούν να αξιολογήσουν κατά πόσον ο γονέας ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια έχει 
παραβιάσει τα δικαιώματα επιμέλειας του άλλου γονέα, εξετάζοντας τις ειδικές περιστάσεις 
κάθε περίπτωσης. Εάν ο γονέας ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια πιστεύει ότι οι εν λόγω 
αρχές έχουν αξιολογήσει λανθασμένα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης επειδή 
παραπλανήθηκαν από ψευδή στοιχεία ή/και έχουν εφαρμόσει εσφαλμένα το εθνικό δίκαιο, 
συνιστάται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο οικείο κράτος μέλος.

Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια νομική αξία που αποδίδει 
και στις Συνθήκες. Η αιτιολογική σκέψη 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ορίζει 
σαφώς ότι ο κανονισμός αναγνωρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δυνάμει του άρθρου 51, παράγραφος 1, πρώτη πρόταση του Χάρτη, οι διατάξεις του Χάρτη 
απευθύνονται στα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Αντιστοίχως, οι αρχές των 
κρατών μελών, όταν εφαρμόζουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, πρέπει 
να διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του γονέα ξένης ιθαγένειας που 
δεν ασκεί την επιμέλεια, όπως ορίζεται στον Χάρτη, ειδικότερα της αρχής για την 
απαγόρευση των διακρίσεων του άρθρου 21, παράγραφος 2.
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Εάν η αναφορά αφορά την προστασία του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια βάσει του 
ποινικού δικαίου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ως μέσο 
αστικού δικαίου δεν παρέχει καμία ένδειξη για το αν η παράνομη απομάκρυνση τέκνου 
συνιστά επίσης ποινικό αδίκημα. Επίσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 δεν προβλέπει 
την επιβολή ποινικών κυρώσεων για ψευδείς κατηγορίες απαγωγής τέκνου. Κατά πόσον ένας 
γονέας ο οποίος απομακρύνει παράνομα ένα παιδί ή κατηγορεί ψευδώς τον άλλο γονέα για 
απαγωγή τέκνου υπέχει ποινική ευθύνη εξαρτάται από το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο κάθε 
κράτους μέλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η παράνομη 
απομάκρυνση τέκνου δεν χαρακτηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη ως ποινικό αδίκημα.

Όταν οι αρχές ενός κράτους μέλους εφαρμόζουν το εθνικό ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, 
έγκειται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις των αρχών του 
συμμορφώνονται προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής για την 
απαγόρευση των διακρίσεων. Η Επιτροπή έχει παρακολουθήσει την πρακτική εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 στα κράτη μέλη και δεν βρήκε στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι ψευδείς κατηγορίες για παράνομη απομάκρυνση τέκνων αποτελούν 
διαδεδομένο και πιεστικό πρόβλημα. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαία την υποβολή 
πρότασης για τη θέσπιση νομοθεσίας ποινικού δικαίου σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις ψευδείς 
κατηγορίες για παράνομη απομάκρυνση τέκνων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαία την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα 
ζητήματα τα οποία θίγει ο αναφέρων.


