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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0963/2012, της Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, φιλιππινέζικης 
ιθαγένειας σχετικά με την αφόρητη κατάσταση στη Δανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παντρεύτηκε στη Δανία με δανό υπήκοο, το 2005, και το 2009 γεννήθηκε ο 
γιος του ζευγαριού στις Φιλιππίνες, όπου κατοικούσε τότε το ζευγάρι. Το 2010, ο σύζυγός της 
αποφάσισε να επιστρέψει στη Δανία και, το 2011, η αναφέρουσα έλαβε θεώρηση και 
ακολούθησε μαζί με το παιδί τους, με σκοπό την οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο, η σχέση 
του ζευγαριού χάλασε και ο σύζυγος της αναφέρουσας αρνήθηκε να της επιτρέψει να
εγκαταλείψει τη Δανία με τον γιο τους. Λόγω της δύσκολης κατάστασης της αναφέρουσας ως 
υπηκόου τρίτης χώρας και του ισχυρισμού των Δανικών δικαστικών αρχών ότι δικαιοδοσία 
στην υπόθεση του κοινού παιδιού τους δεν έχουν τα δικαστήρια της Δανίας αλλά των 
Φιλιππινών, η αναφέρουσα βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με ένα νομικό κενό. Ο γιος του 
ζευγαριού διαμένει με τον πατέρα του και την οικογένειά του, οι οποίοι δίνουν στην 
αναφέρουσα δικαίωμα επικοινωνίας μόνο 8 ωρών την εβδομάδα. Η αναφέρουσα, η οποία 
φοβάται ότι δεν θα της χορηγηθεί μόνιμη άδεια παραμονής στη Δανία, ζητεί ως εκ τούτου 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις Δανικές αρχές και να ενεργήσει ώστε να 
βρεθεί διέξοδος σε αυτή την αφόρητη κατάσταση.

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 28 Ιουνίου 2013.

"Η αναφέρουσα, φιλιππινέζικης ιθαγένειας, παντρεύτηκε στη Δανία δανό υπήκοο το 2005. 
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Έζησαν κάποιο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια στις Φιλιππίνες, όπου 
απέκτησαν παιδί. Στα τέλη του 2011 αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Δανία και ζήτησαν 
οικογενειακή επανένωση. Η αναφέρουσα έλαβε θεώρηση για 28 ημέρες ενώ ως όρος για τη 
χορήγηση θεώρησης για οικογενειακή επανένωση ετέθη, μεταξύ άλλων, μία δοκιμασία 
δανικής γλώσσας.

Η αναφέρουσα είχε ήδη αρχίσει να αμφιβάλλει για τη σταθερότητα του γάμου και δίσταζε να 
εγκατασταθεί στη Δανία αλλά οι σύζυγοι συμφώνησαν για διακοπές δύο εβδομάδων, κατά τη 
διάρκεια των οποίων το παιδί θα περνούσε κάποιο χρόνο με τον πατέρα και την οικογένειά 
του και εν καιρώ θα συζητούσαν για ενδεχόμενο διαζύγιο. Ωστόσο, μετά την άφιξη στη 
Δανία, ο πατέρας αρνήθηκε να δώσει πίσω το παιδί καθώς δεν ήθελε αυτό να επιστρέψει στις 
Φιλιππίνες.
Έκτοτε, η αναφέρουσα δεν κατάφερε να πάρει το παιδί της πίσω, παρά τις πάμπολλες 
διοικητικές διαδικασίες. Δεν έχει δικαίωμα εργασίας, δεν έχει υγειονομική περίθαλψη και δεν 
είναι καν σίγουρο ότι θα λάβει άδεια διαμονής στη Δανία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Γονική μέριμνα: Μη εφαρμογή του Κανονισμού (EΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου ή της 
Σύμβασης της Χάγης του 1996 

Ο κανονισμός (EΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, 
καθορίζει όμως τη δικαιοδοσία μόνον προκειμένου περί των σχέσεων μεταξύ των κρατών 
μελών. Ο κανονισμός αυτός, ωστόσο, δεν τυγχάνει εφαρμογής στη Δανία, δεδομένου ότι το 
εν λόγω κράτος μέλος δεν συμμετέχει στους μηχανισμούς του τομέα αστικής δικαιοσύνης 
που βασίζονται στον Τίτλο V του Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως αντικείμενο τον Χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης από τον οποίο η χώρα αποφάσισε να μείνει εντελώς εκτός. 

Η Σύμβαση 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 διέπει τη διεθνή νομοθεσία για τις περιπτώσεις γονικής 
μέριμνας. Ωστόσο, ούτε αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
δεδομένου ότι οι Φιλιππίνες δεν είναι μέρος της Σύμβασης.

Εν τούτοις, το ζήτημα της δικαιοδοσίας των δανικών δικαστηρίων να αποφασίζουν επί 
θεμάτων γονικής μέριμνας/δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών διέπεται από την εθνική 
νομοθεσία της Δανίας. 

Θεώρηση και κάρτα παραμονής: Μη εφαρμογή της Οδηγίας 2004/38/EΚ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία ούτε της Οδηγίας 2003/86/Eκ για την οικογενειακή επανένωση

Η οδηγία 2004/38/EΚ1 ρυθμίζει το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών. Εφαρμόζεται εφόσον πολίτης της ΕΕ μετακομίσει και διαμένει σε άλλο κράτος μέλος 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm .
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και, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τα θέματα θεωρήσεων και κάρτας διαμονής για πολίτες τρίτων 
χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολιτών της ΕΕ. 
Στην προκείμενη όμως περίπτωση, από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, προκύπτει 
ότι δεν έγινε τέτοια μετακόμιση/εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 
οδηγία 2004/38/EΚ και η αναφέρουσα δεν μπορεί να στηριχτεί στις διατάξεις της οδηγίας για 
να επιλύσει το πρόβλημά της σχετικά με τη θεώρηση και τις δυσκολίες της να λάβει κάρτα 
διαμονής για τη Δανία.
Όσον αφορά την Οδηγία 2003/86/EΚ1, σκοπός της είναι να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις 
για την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης από υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι διαμένουν νομίμως στην επικράτεια των κρατών μελών.

Συν τοις άλλοις, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Δανία επέλεξε να παραμείνει εκτός του Τίτλου 
V του Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα 
οποία εγκρίθηκε η ως άνω οδηγία. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνον η εθνική 
νομοθεσία είναι εφαρμοστέα.

Συμπέρασμα
Στην παρούσα περίπτωση δεν εφαρμόζεται κανονισμός της ΕΕ, εφόσον η Δανία έχει επιλέξει 
να παραμείνει εκτός του Τίτλου V του Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης, του οποίου αντικείμενο 
είναι ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μόνον η δανική νομοθεσία είναι 
εφαρμοστέα και, συνεπώς, η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την αναφέρουσα. 

Η Επιτροπή σημειώνει, ωστόσο, ότι η Δανία είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, οφείλει να σέβεται όλα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται με αυτήν, συγκεκριμένα δε το δικαίωμα για οικογενειακή 
ζωή."

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT. 


