
CM\896399EL.doc PE478.569v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.3.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0446/2011 του Laurent Verdière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«SOS Enfants du Divorce 59-62», σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο της 
Ισλανδίας και τις συνέπειές του για γάλλο υπήκοο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην υπόθεση ενός γάλλου υπηκόου, κατοίκου Ισλανδίας, ο οποίος 
δεν είναι σε θέση να έχει όση επαφή θα ήθελε με την ανήλικη κόρη του εξαιτίας του 
οικογενειακού δικαίου της Ισλανδίας.  Αμφότεροι οι γονείς και η κόρη τους είναι γάλλοι 
υπήκοοι που κατοικούν στην Ισλανδία, και ο αναφέρων αμφισβητεί τη νομιμότητα της 
απόφασης των ισλανδικών νομικών αρχών σχετικά με τη διάλυση του γάμου τους και την 
ακόλουθη ανάθεση της κηδεμονίας και των δικαιωμάτων επίσκεψης. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει το οικογενειακό δίκαιο της Ισλανδίας, το οποίο θεωρεί ότι είναι απαρχαιωμένο, 
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιβαίνει στις αρχές που ισχύουν στην ΕΕ, και 
καλεί το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η Ισλανδία θα υποχρεωθεί να προβεί στις αναγκαίες 
αλλαγές στη νομοθεσία της πριν από την πιθανή προσχώρησή της στην ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Το θέμα της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 της 27ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές 
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γονικής μέριμνας1 («Κανονισμός Βρυξέλλες IIα») που ισχύει μεταξύ των κρατών μελών από 
την 1η Μαρτίου 2005.

Ένας από τους κύριους στόχους του εν λόγω κανονισμού ήταν να εξασφαλίσει ότι ένα παιδί 
μπορεί να διατηρήσει επαφές με τους γονείς του μετά από διαζύγιο ακόμη και αν αυτοί 
διαβιούν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Ο κανονισμός διευκολύνει την άσκηση των 
διασυνοριακών δικαιωμάτων πρόσβασης εξασφαλίζοντας ότι μια δικαστική απόφαση που 
έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης αναγνωρίζεται άμεσα 
και εκτελείται σε ένα άλλο κράτος μέλος υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από ένα 
πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με ορισμένους όρους. Όμως, ο εν λόγω 
κανονισμός ισχύει μόνο στα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν δεσμεύει από νομικής απόψεως την 
Ισλανδία. Σε διεθνές επίπεδο, η περίπτωση του αναφέροντος μπορεί ενδεχομένως να εμπίπτει 
εντός του πεδίου εφαρμογής της Συμβάσεως της Χάγης του 1996 σχετικά με τη δικαιοδοσία, 
τον εφαρμοζόμενο νόμο, την αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία σε θέματα γονικής 
ευθύνης καθώς και μέτρα για την προστασία των παιδιών. Όμως, η Ισλανδία δεν είναι ακόμη 
συμβαλλόμενο μέλος της εν λόγω Σύμβασης. Η Επιτροπή έχει ρητά ζητήσει από την 
Ισλανδία να προσχωρήσει στη Σύμβαση του 1996 στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με 
την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή δεν έχει γνώση οιωνδήποτε διμερών συνθηκών μεταξύ της Γαλλίας και της 
Ισλανδίας όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της 
γονικής μέριμνας. Ακόμη και αν υπήρχε παρόμοια συνθήκη, οιεσδήποτε υποχρεώσεις που 
προέκυπταν σύμφωνα με αυτήν θα αποτελούσαν διμερές θέμα το οποίο θα έπρεπε να επιλυθεί 
μεταξύ των σχετικών αρμόδιων αρχών της Γαλλίας και Ισλανδίας. Ως εκ τούτου, δεν φαίνεται 
να υπάρχουν κανόνες διεθνούς δικαίου που να εμποδίζουν οιοδήποτε κράτος από το να ασκεί 
τη δικαιοδοσία του σύμφωνα με τον αντίστοιχο εθνικό νόμο. Ελλείψει οιωνδήποτε 
εφαρμοζόμενων κανόνων διεθνούς δικαίου, κάθε κράτος καθορίζει αυτόνομα τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζει και εκτελεί δικαστικές αποφάσεις στον 
τομέα της γονικής μέριμνας που εκδίδονται σε ένα άλλο κράτος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
αντικρουόμενες αποφάσεις και υπογραμμίζει τη σημασία της δικαστικής συνεργασίας για την 
αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων.

Τούτου λεχθέντος σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι οι φερόμενες απαγωγές του παιδιού από την Ισλανδία στη Γαλλία εκ μέρους 
του πατέρα και από την Γαλλία στην Ισλανδία εκ μέρους της μητέρας θα είχαν εξετασθεί 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 σχετικά με διεθνείς απαγωγές παιδιών, στην 
οποία τόσο η Γαλλία όσο και η Ισλανδία είναι συμβαλλόμενα μέρη. Αλλά, δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση στα έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί εκ μέρους του 
αναφέροντος.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες που ισχύουν στην Ισλανδία σχετικά με τα δικαιώματα επιμέλειας 
και πρόσβασης, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι σύμφωνα με την κατάσταση 
που ισχύει επί του παρόντος δεν υπάρχει εναρμόνιση σημαντικών σχετικών κανόνων σε 
επίπεδο ΕΕ. Ο προαναφερθείς κανονισμός αφορά μόνο την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 338, 23.12.2003, σ. 1.
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Υπό το φως των προαναφερθέντων, η Επιτροπή, βασιζόμενη στο ισχύον σημερινό νομικό 
πλαίσιο, δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2011, ο αναφέρων διαβίβασε 
στην Επιτροπή Αναφορών κάποιες πρόσθετες πληροφορίες. 

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τα εν λόγω πρόσθετα έγγραφα. Όμως, όπως προκύπτει, τα
έγγραφα αυτά δεν περιέχουν στοιχεία που θα οδηγούσαν σε αλλαγή της θέσης της Επιτροπής 
σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωσή της. 


