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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1390/2012 της Krisztina Orosz, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που αφορά γονική μέριμνα σε 
διασυνοριακό επίπεδο και εικαζόμενη παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι το 1999 παντρεύτηκε ιρλανδό υπήκοο, από τον οποίο στη 
συνέχεια πήρε διαζύγιο το 2006. Η αναφέρουσα ανέλαβε την επιμέλεια της κόρης τους, η 
οποία γεννήθηκε στη Γαλλία το 2000, ενώ στον πατέρα αναγνωρίστηκε το δικαίωμα 
επισκέψεων. Το 2007 η αναφέρουσα επέστρεψε στην Ουγγαρία με την κόρη της, καθώς ο 
πατέρας της την κακοποιούσε σωματικά και σεξουαλικά. Στη συνέχεια, ο πατέρας του 
παιδιού κινήθηκε δικαστικώς στη Γαλλία και, απουσία της αναφέρουσας και του παιδιού, το 
δικαστήριο του ανέθεσε την επιμέλεια του παιδιού. Λόγω της άρνησης του δικαστηρίου του 
Eger στην Ουγγαρία να αναγνωρίσει την απόφαση, ο πατέρας του παιδιού κίνησε επιτυχώς 
διαδικασίες έκδοσης. Το 2011 οι αστυνομικές αρχές απέλασαν το κορίτσι από την Ουγγαρία 
και το μετέφεραν υπό απαράδεκτες συνθήκες σε ψυχιατρική μονάδα του Παρισιού. Η 
αναφέρουσα εδώ και 14 μήνες δεν έχει λάβει νέα για την κόρη της και όλες οι επιστολές της 
επιστρέφονται.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα δικαιώματα της ίδιας και της κόρης της έχουν παραβιαστεί 
κατάφωρα και σε αυτό το πλαίσιο παραπέμπει στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 2013

Η αναφέρουσα, ουγγρικής ιθαγένειας, δηλώνει ότι αφού μετέφερε την κόρη της από τη 
Γαλλία στην Ουγγαρία, οι ουγγρικές αρχές εξέδωσαν τελική απόφαση για την επιστροφή του 
παιδιού στη Γαλλία το 2008, ύστερα από αίτηση του πατέρα του παιδιού. Εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά της για την επιστροφή του παιδιού στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων των 
συνθηκών υπό τις οποίες επιβλήθηκε στην Ουγγαρία. Δηλώνει ότι μετά την επιστροφή της 
κόρης της στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2011, το παιδί αρχικά τέθηκε υπό ψυχιατρική 
παρακολούθηση στη Γαλλία και στη συνέχεια εισήχθη σε οικοτροφείο, ενώ η ίδια στάθηκε 
αδύνατο να διατηρήσει επικοινωνία με το παιδί της, παρότι απευθύνθηκε γραπτώς και 
προσέφυγε στα δικαστήρια της Γαλλίας. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της σχετικά με την 
κατάσταση την οποία θεωρεί ενάντια στο συμφέρον του παιδιού και η οποία υποστηρίζει ότι 
συνιστά παραβίαση της σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980, σχετικά με τα 
αστικά δικαιώματα σε περιπτώσεις διεθνών απαγωγών παιδιών, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2201/2003 της 27ης Νοεμβρίου 2003 (Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα), του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή εξέτασε με μεγάλη προσοχή την αναφορά. Η Επιτροπή εκφράζει τη συμπάθειά 
της σχετικά με τις δυσκολίες της αναφέρουσας στην ανάκτηση της επικοινωνίας με την κόρη 
της, μετά την επιστροφή της στη Γαλλία, και επιθυμεί να διαβεβαιώσει την αναφέρουσα ότι 
αυτές οι περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη πολύ σοβαρά. Ο βασικός στόχος της δράσης της 
ΕΕ σε αυτό τον τομέα είναι η προστασία των συμφερόντων του παιδιού. 

Η Επιτροπή είχε εξετάσει αυτή την υπόθεση εις βάθος, όπως διευκρίνισε στην απάντησή της 
στην αναφορά αριθ. 407/2011. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, διαπιστώνεται ότι η 
επιστροφή του παιδιού στη Γαλλία βασίστηκε στην τελική απόφαση που εξέδωσαν τα 
ουγγρικά δικαστήρια, τα οποία αποφάνθηκαν ότι το παιδί απήχθη από την αναφέρουσα από 
τη Γαλλία και μετακινήθηκε στην Ουγγαρία, σύμφωνα με την πρακτική αποτελεσματικότητα 
του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, ο οποίος έχει ως στόχο να διασφαλίζει την επιστροφή του 
παιδιού σε περιπτώσεις διασυνοριακής απαγωγής ανηλίκου από γονέα.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να παρεμβαίνει σε 
περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 51 
(1) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα 
κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Συνεπώς, η Επιτροπή μπορεί να 
προβεί σε ενέργειες, μόνον εάν προκύψει ένα ζήτημα κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
από τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία για την επιστροφή του παιδιού στην Ουγγαρία, σε 
εφαρμογή του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα και της σύμβασης της Χάγης σχετικά με τα αστικά 
δικαιώματα σε περιπτώσεις διεθνών απαγωγών παιδιών, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η 
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υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην τελική 
του απόφαση της 26ης Ιουλίου 20111, διαπιστώθηκε ότι εξαιτίας των καθυστερήσεων στη 
δικαστική διαδικασία για την επιστροφή, οι ουγγρικές αρχές αθέτησαν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο 
εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέτρα που 
βρίσκονταν στη διάθεση των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αστυνομικής 
συνδρομής. Διευκρινίζεται ότι, παρόλο που τα μέτρα καταναγκαστικού χαρακτήρα κατά των 
παιδιών δεν είναι επιθυμητά λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης, η επιβολή κυρώσεων δεν 
πρέπει να αποκλείεται σε περίπτωση καταφανούς παράνομης συμπεριφοράς από έναν γονέα. 
Βάσει των καταγγελθέντων στοιχείων της αναφοράς, δεν διαπιστώνεται παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ, ή του Χάρτη, από τη δικαστική διαδικασία για την επιστροφή.

Όσον αφορά την κατάσταση του παιδιού στη Γαλλία, η Επιτροπή τονίζει ότι η γονική 
μέριμνα παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κατά πόσον οι γονείς 
δικαιούνται να την ασκούν, του τρόπου με τον οποίο ασκούνται αυτά τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις και της τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχο οικογένεια ή σε ίδρυμα, δεν 
διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ, αλλά από το εθνικό δίκαιο. Επομένως, ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, 
τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Επιτροπή, ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να 
εξετάσει την εικαζόμενη παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού, καθώς η Επιτροπή δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συγκεκριμένη σύμβαση.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν δύναται να δώσει συνέχεια στα παραπάνω σημεία. Εάν η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενες αρχές δεν εκτίμησαν ορθά τα γεγονότα της 
υπόθεσης, δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά της, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων της, μέσω προσφυγής στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε εθνικό επίπεδο.

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαία την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα 
ζητήματα τα οποία θίγει η αναφέρουσα.

                                               
1 Προσφυγή αριθ. 6457/09.


