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Θέμα: Αναφορά 0964/2012, του Fabrizio Infante, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την έλλειψη επικοινωνίας με την κόρη του που είναι κάτοικος Δανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η κόρη του αναφέροντος και της Δανής πρώην συζύγου του γεννήθηκε στην Ιταλία το 1996. 
Το 1998, η σύζυγος του αναφέροντος επέστρεψε στη Δανία με την κόρη τους. Το ζεύγος 
πήρε διαζύγιο το 2000. Η κόρη του αναφέροντος ωστόσο τον επισκεπτόταν στην Ιταλία 
τακτικά. Το 2002, ο αναφέρων άσκησε στην Ιταλία αγωγή κατά της πρώην συζύγου του με 
την κατηγορία ότι εκείνη είχε σεξουαλικές επαφές με τον νέο της σύντροφο παρουσία του 
παιδιού. Με τη σειρά της και επικαλούμενη την Σύμβαση της Χάγης, η πρώην σύζυγος 
άσκησε στη Δανία αγωγή κατά του αναφέροντος με την κατηγορία απόπειρας απαγωγής. Το 
δικαστήριο της ανάθεσε την αποκλειστική γονική μέριμνα. Στον αναφέροντα απαγορεύθηκε 
η είσοδος στη Δανία, μητέρα και κόρη απέκτησαν απόρρητη διεύθυνση, και η αλληλογραφία 
πατέρα και κόρης επιτρεπόταν στο εξής μόνο υπό την κατάλληλη επιτήρηση. Η απαγόρευση 
ήρθη το 2010 και η κόρη, η οποία τότε ήταν 14 ετών, υποβλήθηκε σε ψυχολογικές εξετάσεις, 
στο πλαίσιο των οποίων δήλωσε ότι επιθυμούσε μόνο γραπτή επικοινωνία με τον πατέρα της. 
Ο αναφέρων, ο οποίος αμφισβητεί τα αποτελέσματα των ψυχολογικών εξετάσεων, φρονεί ότι 
οι Δανικές αρχές δεν έπραξαν όσα όφειλαν για να διαπιστώσουν για ποιον λόγο η κόρη του 
τον απέρριψε και εκτιμά ότι έλαβαν κυρίως υπόψη τους τα λεγόμενα της δανικής πλευράς σε 
αυτή τη περίπτωση. Ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013
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Ο κανονισμός του Συμβουλίου 2201/2003/ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση 
και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος 
καταργεί τον κανονισμό 1347/2000/ΕΚ (γνωστός και ως κανονισμός "Βρυξέλλες ΙΙα") 
θεσπίζει, μεταξύ άλλων, κοινούς κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση των υφιστάμενων αποφάσεων όσον αφορά το διαζύγιο και τα ζητήματα γονικής 
μέριμνας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων της πρόσβασης. Ο κανονισμός "Βρυξέλλες 
ΙΙα" διευκολύνει ιδίως την άσκηση των δικαιωμάτων διασυνοριακής επικοινωνίας καθώς 
εξασφαλίζει ότι η δικαστική απόφαση που ελήφθη σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται και 
εκτελείται αμέσως σε άλλο κράτος μέλος.

Η Δανία εντούτοις, δυνάμει του Πρωτοκόλλου 22 που προσαρτάται στις Συνθήκες, δεν 
συμμετέχει στους μηχανισμούς του τομέα της αστικής δικαιοσύνης που θεμελιώνονται στον 
Τίτλο V του Τμήματος III της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως 
εκ τούτου δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003. 

Η Επιτροπή επιθυμεί επιπλέον να επισημάνει ότι, ακόμη και αν ο κανονισμός "Βρυξέλλες 
ΙΙα" ίσχυε για την Δανία, η αναγνώριση του δικαιώματος πρόσβασης και οι ρυθμίσεις για την 
άσκησή του δεν διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ αλλά από την εθνική νομοθεσία των κρατών 
μελών, σε αυτή τη περίπτωση της Δανίας.

Η Δανία δεσμεύεται από τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τις αστικές πτυχές της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών. Η υπόθεση του αναφέροντα πρέπει ως εκ τούτου να αξιολογηθεί βάσει 
της Σύμβασης της Χάγης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης της Χάγης, είναι δυνατόν να ζητήσει κανείς την 
συνδρομή των κεντρικών αρχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση 
του δικαιώματος πρόσβασης, η οποία, στην ανά χείρας περίπτωση, περιορίζεται κατά τα 
φαινόμενα σε γραπτή επικοινωνία.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 4 της ίδιας αυτής Σύμβασης του 1980, η Σύμβαση παύει να 
ισχύει όταν το παιδί συμπληρώσει τα 16 χρόνια. Δεδομένου ότι η κόρη του αναφέροντος, η 
οποία γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1996, έχει ήδη συμπληρώσει τα 16 χρόνια της, οι 
κεντρικές αρχές δεν είναι υποχρεωμένες να παρέμβουν σε αυτή τη περίπτωση.

Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ του αναφερόντος.


