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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1402/2011 του Bernd Leinberger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με τις αποφάσεις γερμανικών και σλοβακικών δικαστηρίων στο πλαίσιο της 
υπόθεσής του σχετικά με το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του με τον 
εκτός γάμου γιο του και τις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι αυτού

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πατέρας ενός αγοριού που απέκτησε εκτός γάμου με μια Σλοβάκα υπήκοο 
το 2008. Το 2009 η μητέρα επέστρεψε στη Σλοβακία με το κοινό παιδί τους. Τα αρμόδια 
δικαστήρια και των δύο χωρών απέρριψαν τον ισχυρισμό του αναφέροντα περί απαγωγής και 
την αξίωση κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας που προέβαλε. Ο αναφέρων θεωρεί 
επιπλέον ότι το ποσό διατροφής που του το σλοβακικό δικαστήριο τον καταδίκασε να 
καταβάλει είναι υπερβολικά υψηλό. Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι δεν τέθηκε στη 
διάθεσή του υπηρεσία διερμηνείας και μετάφρασης σε σχέση με τη δίκη στη Σλοβακία, και 
επισημαίνει ότι αυτό αντιβαίνει στο ισχύον δίκαιο της ΕΕ. Ζητεί ως εκ τούτου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Οι διατάξεις οικογενειακού δικαίου της ΕΕ εφαρμόζονται σε ζητήματα δικαιοδοσίας, 
εφαρμοστέου δικαίου, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, π.χ. όταν η απόφαση της δικαστικής αρχής που ελήφθη σε ένα κράτος μέλος 
πρέπει να τεθεί σε ισχύ σε άλλο κράτος μέλος. Κατά τον αναφέροντα, στην περίπτωσή του οι 
σλοβακικές δικαστικές αρχές ήταν αυτές που έλαβαν την απόφαση σχετικά με τη γονική 
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μέριμνα και τη διαμάχη για τη διατροφή, κάτι το οποίο ο ίδιος θεώρησε δυσμενές. 

Επί του παρόντος ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 
2003, σχετικά με τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές 
διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ( κανονισμός «Βρυξέλλες ΙΙα»), αποτελεί το βασικό 
νομικό εργαλείο της ΕΕ στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου. Ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αμοιβαία 
αναγνώριση αποφάσεων για την επιμέλεια και το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας  Το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού επεκτείνεται, ώστε να καλύπτει το σύνολο των αποφάσεων 
επί διαφορών γονικής μέριμνας, ανεξάρτητα από το εάν οι γονείς είναι ή ήταν έγγαμοι. Στην
εν λόγω υπόθεση φαίνεται να υπάρχει απόφαση σλοβακικού δικαστηρίου σχετικά με την 
επιμέλεια, η οποία εκτελείται στη Σλοβακική Δημοκρατία۟ η εν λόγω περίπτωση δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη 
συνεργασία σε ζητήματα υποχρεώσεων διατροφής τέθηκε σε εφαρμογή στις 18 Ιουλίου 2011. 
Φαίνεται ότι η υπόθεση του αναφέροντα χρονολογείται από το 2009, δηλαδή πριν από τη 
θέση σε εφαρμογή του κανονισμού. Ο κανονισμός παρέχει αποτελεσματικό πλαίσιο όχι μόνο 
για την καταβολή της διατροφής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τον καθορισμό 
και την τροποποίηση του ύψους αυτής. Τα κράτη μέλη όρισαν τις επονομαζόμενες «κεντρικές 
αρχές», αρμόδιες να επικουρούν τους πολίτες σε υποθέσεις διατροφής. 

Το δίκαιο της ΕΕ στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη την υποχρέωση παροχής μετάφρασης και διερμηνείας στις διαδικασίες 
ενώπιον δικαστηρίου. Συνεπώς αυτοί οι κανόνες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών που υπόκεινται στο γενικής εφαρμογής καθεστώς ευεργετήματος πενίας.

Συμπέρασμα

Υπό το φως των ανωτέρω και απουσία κανόνων ευρωπαϊκού δικαίου στα ζητήματα που 
καλύπτει η αναφορά, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στις 
δικαστικές διαδικασίες των κρατών μελών επί αστικών υποθέσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
δεν δύναται να παρέμβει στη συγκεκριμένη υπόθεση۠ υποδεικνύει στον αναφέροντα ασκήσει 
τα δικαιώματά του μέσω των ένδικων βοηθημάτων που του παρέχει το εθνικό δίκαιο. 


