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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0407/2011, του Laurent Hincker, γαλλικής ιθαγένειας, του 
δικηγορικού γραφείου «Hincker & Associés Société d’Avocats», σχετικά με 
τη μη εφαρμογή από τις ουγγρικές αρχές 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 διαμαρτύρεται εξ ονόματος του πελάτη του για τη μη εφαρμογή από τις 
ουγγρικές αρχές 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, καθώς και της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα 
αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Ο πελάτης του αναφέροντος, που είναι 
ιρλανδός πολίτης, ανέλαβε αρχικά βάσει απόφασης γαλλικού δικαστηρίου την επιμέλεια της 
ανήλικης κόρης του, την οποία στη συνέχεια απήγαγε η μητέρα της και μετέφερε στην 
Ουγγαρία. Ο πελάτης του αναφέροντος έχει εξαντλήσει πλέον όλα τα εθνικά ένδικα μέσα, και 
η υπόθεση εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Ενόψει της ουγγρικής Προεδρίας, ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης το συντομότερο δυνατό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου  2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.
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Ο κανονισμός Βρυξέλλες IIα αποτελεί τη βασική νομοθετική πράξη της ΕΕ για την αμοιβαία 
αναγνώριση στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Οι διατάξεις του, ειδικότερα το άρθρο 11 
σχετικά με την επιστροφή του παιδιού, συμπληρώνουν τη Σύμβαση της Χάγης της 25ης 
Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών.

Στην προκειμένη υπόθεση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε 
πρόσφατα απόφαση, χωρίς να είναι ακόμα τελεσίδικη, στην οποία ορίζεται ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Επίσης, ο πελάτης του αναφέροντος έχει ήδη υποβάλει στην Επιτροπή επίσημη καταγγελία, η 
οποία αφορά την πιθανή παραβίαση του κανονισμού Βρυξέλλες IIα από την Ουγγαρία. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή έλαβε τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να κινήσει, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, τη διαδικασία σχετικά με την ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 11 
του κανονισμού και της πρακτικής αποτελεσματικότητάς του.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έλαβε τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος τηρεί τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των 
Συνθηκών.

Ο πελάτης του αναφέροντος τηρείται άμεσα ενήμερος από την Επιτροπή για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε συνέχεια της καταγγελίας του.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012 
(ΑΝΑΘ.).

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται εξ ονόματος του πελάτη του για τη μη εφαρμογή από τις 
ουγγρικές αρχές 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, καθώς και της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα 
αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών.

Μετά από τις πρώτες παρατηρήσεις της Επιτροπής η απαχθείσα ανήλικη παραδόθηκε και 
επιστράφηκε στη Γαλλία. Η συνέχιση της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας 
υπό τέτοιες συνθήκες δε θα εξυπηρετούσε κανέναν σκοπό, καθώς η παράβαση έχει λήξει.


