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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1078/2012 της Marion Weilharter, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού της και την εφαρμογή από την 
Δανία της Συμφωνίας της Χάγης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο πατέρας του παιδιού της αναφέρουσας, που είναι αυστριακή, είναι Δανός. Τα δικαστήρια 
της Δανίας έκριναν παράνομη τη μετακόμισή της με το παιδί στην Αυστρία το 2010. Έχουν 
αποφανθεί επανειλημμένως ότι ο πατέρας πρέπει να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού. Η 
αναφέρουσα δεν συμμορφώθηκε με τις εν λόγω αποφάσεις. Την άνοιξη του 2012 ο πατέρας 
απήγαγε το παιδί και το οδήγησε στη Δανία. Η αναφέρουσα κατηγορεί τη δικαιοσύνη της 
Δανίας για επαγγελματικό σφάλμα. Έχει προσφύγει επίσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013

Η αναφέρουσα, αυστριακής ιθαγένειας, ζούσε στη Δανία όπου, το 2006, απέκτησε παιδί με 
πολίτη της χώρας. Το 2010, έφυγε για να εγκατασταθεί με το παιδί στην Αυστρία και ζήτησε 
από τις αυστριακές αρχές να αναθέσουν σε αυτήν αποκλειστικά την επιμέλεια του παιδιού.
Παράλληλα, ο πατέρας του παιδιού ζήτησε  από τις δανικές αρχές να του αναθέσουν εκείνου 
την επιμέλεια του παιδιού. Η διαδικασία για την επιστροφή του παιδιού στη Δανία που 
κίνησε ο πατέρας στην Αυστρία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της 20ής Μαΐου 1980 
για την Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων καθώς και 
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για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους («Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1980») δεν 
τελεσφόρησε. Επομένως και οι δύο γονείς είχαν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη της χώρας τους, 
μόνοι την επιμέλεια του παιδιού. Τον Απρίλιο του 2012, ο πατέρας, χωρίς τη συγκατάθεση 
της μητέρας, πήρε το παιδί από την Αυστρία στη Δανία όπου σήμερα το παιδί ζει με τον 
πατέρα του.  Η αναφέρουσα κίνησε στη Δανία τη διαδικασία για την επιστροφή του παιδιού 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 σχετικά με τις αστικές πτυχές της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών («Σύμβαση της Χάγης του 1980»). Η αίτηση της αναφέρουσας για 
επιστροφή του παιδιού απορρίφθηκε και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο. Αίτησή της στο 
Appeals Permission Board σχετικά με παραπομπή της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό 
Δικαστήριο της Δανίας απορρίφθηκε. Προσφυγή που είχε προηγουμένως υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, επειδή 
κατά τη στιγμή της υποβολής της δεν είχαν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο.
Η αναφέρουσα κατηγορεί τις δανικές αρχές ότι ενήργησαν παρανόμως και αυθαίρετα και για 
τον λόγο αυτό ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η πρόληψη της διεθνούς απαγωγής παιδιών από τον γονέα αποτελεί ουσιώδες στοιχεία της 
ενωσιακής πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Η Επιτροπή εξετάζει 
το ζήτημα τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους όσο και σε διεθνές. Έναντι των τρίτων χωρών, η 
Επιτροπή προωθεί την προσχώρηση στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 και στη Σύμβαση της 
Χάγης του 1996 σχετικά με της Σύμβασης της Χάγης του 1996 σχετικά με τη δικαιοδοσία, το 
εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση των αποφάσεων και τη συνεργασία ως 
προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών («σύμβαση της Χάγης του 
1996»). Τόσο η Αυστρία όσο και η Δανία είναι συμβαλλόμενα μέρη και των δύο Συμβάσεων.

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
2201/20031 (Κανονισμός «Βρυξέλλες IIα») θεσπίζει ακόμα αυστηρότερους κανόνες σχετικά 
με την απαγωγή παιδιών από γονέα καθώς και μηχανισμούς για την αποφυγή παράλληλων 
διαδικασιών και αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Δανία, 
λόγω της ιδιαίτερης θέσης της δυνάμει του Πρωτοκόλλου 22 που επισυνάπτεται στις 
συνθήκες δεν υπόκειται στην εφαρμογή του κανονισμού αυτού επειδή η χώρα δεν συμμετέχει 
στους μηχανισμούς του τομέα αστικής δικαιοσύνης, όπως ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα. Οι δε 
διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Δανίας δεν άπτονται ζητημάτων σχετικά με τη γονική 
μέριμνα και την απαγωγή παιδιών από γονέα.

Η υπόθεση της αναφέρουσας διέπεται βασικά από μηχανισμούς και συστήματα συνεργασίας 
σύμφωνα με τις συνθήκες της Χάγης του 1980 και του 1996 και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 
1980 που δεν είναι νομικά μέσα της ΕΕ. Επειδή η περίπτωση της αναφέρουσας δεν αφορά 
ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ από τις δανικές αρχές, δεν εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία της Επιτροπής.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή συνιστά στην αναφέρουσα να απευθυνθεί στην αξιότιμη δικαστή Marianne Lund
Larsen, στο City Court Κοπεγχάγης, μέλος της Δανίας στο Διεθνές Δίκτυο Δικαστών της 
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Χάγης, για να την κατευθύνει περαιτέρω σχετικά με την αίτησή της περί επιστροφής του 
παιδιού σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης του 1980. Η Επιτροπή, όμως δεν δύναται να 
αναλάβει δράση στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της. 


