
 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος μίας σειράς εκδηλώσεων που οργανώνονται με την οικονομική υποστήριξη του 
Προγράμματος Civil Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
 

Αυτή η έκδοση έχει εκδοθεί με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2014-2020. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ΕΡΑ και δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

Μελέτη περίπτωσης:  

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενης της 
απαγωγής παιδιού (βασικό επίπεδο) 
 

Πρόγραμμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 

 
 

 

  



ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

Θέμα 2: Γονική μέριμνα * 

Η Αγγρίτα είναι Λετονή και μετακόμισε στο Λονδίνο πριν πεντέμισι χρόνια. Πρόθεσή της ήταν 

να παραμείνει εκεί για ένα ή δύο χρόνια προκειμένου να αποταμιεύσει μερικά χρήματα πριν 

εγκατασταθεί στην χώρα καταγωγής της. Εκείνη την περίοδο ήταν 23 ετών, και μόλις είχε 

αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου. Κατά το δεύτερο χρόνο παραμονής της στο Λονδίνο, 

γνώρισε τον Άλεξ, έναν νέο βρετανό τραπεζίτη. Δημιούργησαν σχέση και μετακόμισε στην 

κατοικία του. Μετά από δύο χρόνια κοινού βίου, η Αγγρίτα γέννησε μία κόρη, τη Λόρα. Μετά 

τη γέννηση της Λόρα, η Αγγρίτα σύντομα άρχισε να νοσταλγεί την οικογένειά της και ένιωθε 

μοναξιά στο Λονδίνο. Ο Άλεξ δούλευε πολλές ώρες και δεν διέθετε χρόνο για τη φροντίδα 

του μωρού. Όταν η Λόρα έγινε 1,5 έτους, η Αγγρίτα είπε στον Άλεξ ότι χρειάζεται να περάσει 

λίγο χρόνο με τους γονείς της και τους συγγενείς της στην Λετονία. Δεν αισθανόταν καλά και 

χρειαζόταν χρόνο για τον εαυτό της. Ο Άλεξ αντέδρασε με κατανόηση. Η Αγγρίτα και η Λόρα 

αναχώρησαν για τη Λετονία με φτηνή αεροπορική εταιρεία  και εισιτήριο χωρίς επιστροφή. 

Ο Άλεξ τη συνόδευσε στο αεροδρόμιο.  

Το ζευγάρι διατήρησε επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και Skype έτσι ώστε ο Άλεξ να μπορεί 

να βλέπει τη Λόρα. Μετά από τρεις εβδομάδες ο Άλεξ ρώτησε πότε θα πρέπει να αγοράσει 

το εισιτήριο επιστροφής. Η Αγγρίτα απάντησε ότι δεν νιώθει ακόμα έτοιμη να επιστρέψει 

και έτσι ο Άλεξ αποφάσισε να ταξιδέψει στη Λετονία για ένα Σαββατοκύριακο προκειμένου 

να τις δει. Κατά τη διαμονή του εκεί, πίεσε την Αγγρίταγια πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια 

επιστροφής της, αλλά εκείνη υιοθετούσε στάση υπεκφυγής. Τελικά είπε ότι χρειάζεται 

άλλους τρεις μήνες. Ο Άλεξ θα επισκεπτόταν την Αγγρίτα και τη Λόρα κάθε τρεις εβδομάδες. 

Μετά από τρεις μήνες, ο Άλεξ άρχισε να σκέφτεται πως θα αντιμετωπισθεί η καθημερινή 

φροντίδα και ανάγκες της Λόρα στο Λονδίνο και προσπάθησε να πείσει την Αγγρίτα να βρει 

μία δουλεια στο Λονδίνο προκειμένου να σταματήσει η απομόνωσή της στο σπίτι. Η Αγγρίτα 

                                                           
*Το πρακτικό θέμα εξεπόνησε η κ. Thalia Kruger (Research Group Personal Rights and Property Rights, 
University of Antwerp) – Μάρτιος 2017 
 



είπε ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, ίσως άλλους έξι μήνες. Ο Άλεξ απάντησε ότι οι τρείς 

επιπλέον μήνες αποτελούν εύλογο χρονικό διάστημα αλλά ότι η Αγγρίτα και η Λόρα θα 

πρέπει να επιστρέψουν μετά από αυτόν τον επιπλέον χρόνο. Της αγόρασε εισιτήριο 

επιστροφής στο Λονδίνο για μετά από τρεις μήνες. 

Μία μέρα πριν τη προγραμματισμένη πτήση, η Αγγρίτα έστειλε γραπτό μήνυμα στον Άλεξ ότι 

δεν θα επιστρέψει. 

Ο Άλεξ συμβουλεύτηκε ένα φίλο του αδελφού του που είναι δικηγόρος. Ο δικηγόρος τον 

συμβούλεψε να επικοινωνήσει με την Κεντρική Αρχή στην Αγγλία και να ζητήσει την 

επιστροφή της Λόρα. Του εξήγησε ότι εάν ο Άλεξ δεν δράσει άμεσα θα θεωρηθεί ότι έχει 

συναινέσει στην κατάσταση αυτή όπως διαμορφώθηκε και πιθανόν να χάσει οποιαδήποτε 

επαφή με την κόρη του. Ο Άλεξ ένιωσε συντετριμμένος. Τηλεφωνούσε στην Αγγρίτα 

καθημερινά και προσπαθούσε να την πείσει να αλλάξει την απόφασή της. Ταξίδεψε στη 

Λετονία αρκετές φορές. Εκείνη του εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε να μεγαλώσει την κόρη της 

σε μία χώρα που ένιωθε μόνη και με μελαγχολικά συναισθήματα. Αυτό θα ήταν ανυπόφορο 

για κάθε παιδί. 

Ο Άλεξ δεν επικοινώνησε με την Κεντρική Αρχή, διότι κατάλαβε ότι η Αγγρίτα θα ήταν 

δυστυχισμένη στο Λονδίνο και η κατάσταση δεν θα μπορούσε να διορθωθεί. Γνώριζε επίσης 

ότι δεν θα μπορούσε να φροντίζει τη Λόρα μόνος, εάν επετύγχανε τη διαταγή επιστροφής 

και η Λόρα επέστρεφε χωρίς τη μητέρα της. Έτσι δεν προέβη σε καμία ενέργεια. 

Τρεις μήνες μετά το αχρησιμοποίητο εισιτήριο (δηλαδή δέκα μήνες μετά την επιστροφής της 

στη Λετονία), η Αγγρίτα ξεκινάει διαδικασίες σε δικαστήριο της Λετονίας. Ζητά να κριθεί ότι 

η  κύρια κατοικία της Λόρα θα είναι μαζί με τη δική της. Προτείνει, σχετικά με το δικαίωμα 

επικοινωνίας, ένα σαββατοκύριακο κάθε τρίτη εβδομάδα, στη  Λετονία. Δεν ζητεί διατροφή 

δεδομένου ότι οι γονείς της την στηρίζουν οικονομικά και διότι πιστεύει πως σύντομα θα 

βρει εργασία στη Λετονία και θα ορθοποδήσει σύντομα. Ο Άλεξ δεν αντιτίθεται στο αίτημά 

της να κριθεί ότι η κύρια κατοικία της Λόρα θα είναι με την Αγγρίτα. Ωστόσο, ζητεί μία πιο 

λεπτομερή συμφωνία για την επικοινωνία, συγκεκριμένα να μπορεί η Λόρα να περάσει δύο 

εβδομάδες τον χρόνο μαζί του στο Λονδίνο.  

 

 



Ερωτήσεις 

1. Ποιοι Κανονισμοί θα ήταν σχετικοί για την απάντηση στη συγκεκριμένη περίπτωση; 

Επιπλέον εξετάστε και το πεδίο εφαρμογής τους. 

2. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται εν προκειμένω διεθνής απαγωγή παιδιού; 

Εξηγείστε τι θα πρέπει να λάβετε υπόψη και που θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. 

3. Έχει το δικαστήριο της Λετονίας διεθνή δικαιοδοσία για να κρίνει τη συγκεκριμένη 

υπόθεση; 

4. Ποιο δίκαιο καθορίζει, εάν ο Άλεξ έχει τη γονική μέριμνα για τη Λόρα (εφόσον είναι 

ανύπαντρος πατέρας); 

5. Ποιο δίκαιο θα εφαρμόσει το δικαστήριο της Λετονίας κατά την εξέταση της διαφοράς 

μεταξύ της Αγγρίτα και του Άλεξ σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και την κατοικία της 

Λόρα; 

Ας υποθέσουμε ότι ο Άλεξ και η Αγγρίτα έχουν ανταλλάξει e-mail, που περιέχουν τα 

ακόλουθα: 

Άλεξ προς Αγγρίτα: «Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση, αλλά εάν πρέπει να 

κινηθούμε δικαστικά, μπορούμε να προσφύγουμε σε δικαστήριο του Λονδίνου, σύμφωνοι;» 

Αγγρίτα προς Άλεξ: «Ναι, είμαστε σύμφωνοι» 

6. Έχει το δικαστήριο του Λονδίνου διεθνή δικαιοδοσία βάσει της συμφωνίας επιλογής 

δικαστηρίου; 

7. Υποθέστε ότι το δικαστήριο του Λονδίνου δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία επί της ουσίας. 

Μπορεί να χορηγήσει προσωρινά μέτρα; 

Υποθέστε ότι το Δικαστήριο της Λετονίας αποφασίζει την άσκηση γονικής μέριμνας από 

κοινού. Σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας, το δικαστήριο αποφασίζει ότι ο Άλεξ μπορεί 

να επισκέπτεται τη Λόρα κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο. Από τη στιγμή που η Λόρα γίνει πέντε 

ετών, θα επισκέπτεται τον Άλεξ μία εβδομάδα τον χειμώνα (την τελευταία εβδομάδα του 

χρόνου) και μία εβδομάδα το καλοκαίρι (την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου).  

Πριν η Λόρα γίνει πέντε ετών, η Αγγρίτα μετακομίζει στη Φινλανδία μαζί της, καθώς βρήκε 

εργασία εκεί. Ο Άλεξ δεν αντιτίθεται στη μετακόμιση, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει τη 



συμφωνία για την επικοινωνία. Επιπλέον, θεωρεί ότι η Λόρα θα πρέπει να παρακολουθήσει 

βρετανικό σχολείο στη Φινλανδία, αντί να μάθει να γράφει και να διαβάζει σε μία τρίτη 

γλώσσα. Είναι μάλιστα έτοιμος να πληρώσει για την εκπαίδευση της. Η Αγγρίτα, όμως, δεν 

συμφωνεί καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ελιτιστική εκπαίδευση για τη Λόρα. 

8. Είναι η απόφαση του δικαστηρίου της Λετονίας για την κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας 

και το δικαίωμα επικοινωνίας εκτελεστή στη Φινλανδία; Λάβετε υπόψη εάν η απόφαση θα 

πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό; 

9. Ο Άλεξ επιθυμεί να αλλάξει η απόφαση του δικαστηρίου. Ποιο δικαστήριο έχει 

δικαιοδοσία για αυτό το θέμα, το δικαστήριο της Λετονίας ή της Φινλανδίας; 
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ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙΙ 

 

 

2) Θα μπορούςε να θεωρηθεύ ότι υφύςταται εν προκειμϋνω διεθνόσ απαγωγό 

παιδιού; Εξηγεύςτε τι θα πρϋπει να λϊβετε υπόψη και που θα βρεύτε τισ ςχετικϋσ 

πληροφορύεσ. 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα αυτό εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ, που αποτελεύ ευρεύα 

ϋννοια. Περικλεύει επύςησ τισ πτυχϋσ αςτικού δικαύου τησ διεθνούσ απαγωγόσ παιδιών.  

 

Βόμα 2. Πτυχό ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου  

Το ζότημα αυτό αφορϊ τη δικαιοδοςύα. 

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Προκειμϋνου να απαντηθεύ το ερώτημα αυτό, ςχετικϊ κεύμενα εύναι η Σύμβαςη τησ Χϊγησ 

για την Διεθνό Απαγωγό Παιδιών του 1980 και ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. Στην 

κατϊςταςη όπου ϋνα παιδύ απϊγεται από ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ ςε ϊλλο, το ςημεύο εκκύνηςησ 

εύναι ότι εξακολουθεύ να εφαρμόζεται η Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Διεθνό Απαγωγό 

Παιδιών του 1980. Ωςτόςο, ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα ςυμπληρώνει τη Σύμβαςη αυτό 

(Αιτιολογικϋσ ςκϋψεισ 17 και 18 και Άρθρα 11 και 60 ε) του Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). 

 

Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 

Η Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Διεθνό Απαγωγό Παιδιών του 1980  εφαρμόζεται ςε 

περύπτωςη που ϋνα παιδύ ϋχει μετακινηθεύ ό κατακρατεύται παρϊνομα από ϋνα 

ςυμβαλλόμενο κρϊτοσ ςε ϋνα ϊλλο. 

Ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που η παρϊνομη μετακύνηςη ό 

κατακρϊτηςη ϋλαβε χώρα από ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ε.Ε. προσ ϋνα ϊλλο. 

Επομϋνωσ, εφαρμόζονται και οι δύο πρϊξεισ. 

 

Βόμα 5. Κανόνασ 

Ο Άλεξ δεν ϋχει κινόςει διαδικαςύα για την επιςτροφό του παιδιού. Δεν ϋχει ϋρθει ςε 

επαφό με την Κεντρικό Αρχό προκειμϋνου να κινόςει τη διαδικαςύα αυτό. Αν το εύχε κϊνει, 

δεν θα εύχε επιτραπεύ ςτα δικαςτόρια τησ Λετονύασ να κρύνουν επύ τησ ουςύασ του 

ιςχυριςμού τησ Αγγρύτα (Άρθρο 16 τησ Σύμβαςησ τησ Χϊγησ για την Διεθνό Απαγωγό 

Παιδιών του 1980). 
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Ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα επαναλαμβϊνει τον κανόνα αυτό προβλϋποντασ ότι τα 

δικαςτόρια  του κρϊτουσ μϋλουσ ςτο οπούο το παιδύ εύχε τη ςυνόθη διαμονό του 

διατηρούν την αρμοδιότητϊ τουσ ϋωσ ότου: 

 όλοι όςοι ϋχουν δικαιώματα επιμϋλειασ  ϋχουν ςυγκατατεθεύ ςτη μετακύνηςη ό 

κατακρϊτηςη, ό 

 το παιδύ ϋχει διαμεύνει ςτο νϋο κρϊτοσ μϋλοσ για περιςςότερο από ϋνα ϋτοσ αφότου το 

πρόςωπο, του οπούου το δικαύωμα επιμϋλειασ παραβιϊςθηκε, ϋλαβε γνώςη ό θα ϋπρεπε 

να ϋχει λϊβει γνώςη του τόπου ςτον οπούο ευρύςκεται το παιδύ και το παιδύ ϋχει ενταχθεύ 

ςτο νϋο περιβϊλλον του (ςυν ϊλλεσ προώποθϋςεισ, που δεν ςυζητούνται ςτο ςημεύο αυτό, 

επειδό δεν αφορούν την περύπτωςη που ιςχύει  ςτην υπόθεςό μασ) (Άρθρο 10 

Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα).  

Επομϋνωσ το δικαςτόριο πρϋπει να διαςφαλύςει ότι ο Αλεξ ϋχει ςυγκατατεθεύ ςτην 

μετακύνηςη. Αν ο Άλεξ δεν ϋχει δεχθεύ την μετακύνηςη και αυτό αμφιςβητεύται ακόμη 

κατϊ το χρόνο τησ εκδύκαςησ, το δικαςτόριο δεν θα πρϋπει να αποφανθεύ επύ τησ ουςύασ 

τησ υπόθεςησ. 

 

 !  Φρόςιμο ςτοιχεύο 

ε κατϊςταςη εγρόγορςησ για την διεθνό απαγωγό παιδιών 

Ακόμη κι αν δεν απαιτεύται από ϋναν δικαςτό να κρύνει επύ διεθνούσ απαγωγόσ παιδιού 

(και μπορεύ να μην εργϊζεται ςτο δικαςτόριο που αντιμετωπύζει τα ζητόματα αυτϊ 

ςύμφωνα με το εθνικό δικονομικό δύκαιο), θα πρϋπει ωςτόςο να αντιμετωπύςει με 

ευαιςθηςύα το πρόβλημα και την πιθανότητα ϋνασ γονϋασ να ϋχει κινόςει διαδικαςύεσ για 

να προςπαθόςει να εγκριθεύ η νϋα πραγματικό κατϊςταςη μετϊ την απαγωγό του 

παιδιού.  

Ο οριςμόσ τησ διεθνούσ απαγωγόσ παιδιού εύναι η παρϊνομη μετακύνηςη ό 

κατακρϊτηςη παιδιού εκτόσ τησ χώρασ ςυνόθουσ διαμονόσ του παιδιού (Άρθρο 3 

Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Διεθνό Απαγωγό Παιδιών του 1980 και Άρθρο 2 (11) 

Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). Στην εν λόγω υπόθεςη πρόκειται για ζότημα παρϊνομησ 

κατακρϊτηςησ και όχι παρϊνομησ μετακύνηςησ. Ο πατϋρασ εύχε ςυγκατατεθεύ ςε μια 

προςωρινό διαμονό ςτην Λετονύα, αλλϊ όχι ςτο να μην επιςτρϋψει ποτϋ το παιδύ. Η 

διϊκριςη αυτό εύναι ςημαντικό προκειμϋνου να καθοριςθεύ η ημερομηνύα τησ απαγωγόσ. 

 

Παρϊνομη ςημαύνει  κατϊ παραβύαςη δικαιώματοσ επιμϋλειασ, το οπούο προκύπτει από 

δικαςτικό απόφαςη,  από ςυμφωνύα που ιςχύει ό από το νόμο. Η πρϊξη μπορεύ να 

θεωρηθεύ παρϊνομη μόνον αν το δικαύωμα επιμϋλειασ αςκεύτο πραγματικϊ. 

 

Σο δικαύωμα επιμϋλειασ περιλαμβϊνει τα δικαιώματα (και τισ υποχρεώςεισ) που 

αφορούν τη φροντύδα για το πρόςωπο του παιδιού, και ειδικότερα το δικαύωμα 
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απόφαςησ καθοριςμού του τόπου διαμονόσ του (Άρθρο 5 (α) Σύμβαςησ Χϊγησ για την 

Διεθνό Απαγωγό Παιδιών του 1980, Άρθρο 2 (9) Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα. Ο Κανονιςμόσ 

κϊνει αναφορϊ ςε δικαιώματα και υποχρεώςεισ ενώ η Σύμβαςη κϊνει αναφορϊ ςε 

δικαιώματα. Η διαφορϊ αυτό δεν αφορϊ, ωςτόςο,  την υπό εξϋταςη υπόθεςη. 

Στην υπόθεςη C-400/10 PPU – MCB κατά L. E., 05.10.2010, ECLI:EU:C:2010:582, το 

Δικαςτόριο τησ Ένωςησ ϋκρινε ότι το δικαύωμα επιμϋλειασ ϋχει αυτοτελό ϋννοια ςτην 

Ευρωπαώκό Ένωςη (δηλαδό ςε όλη την επικρϊτεια τησ Ε.Ε. πρϋπει να ακολουθεύται ο 

οριςμόσ που προβλϋπεται ςτον Κανονιςμό Βρυξϋλλεσ ΙΙα, ανεξϊρτητα από την ϋννοια που 

ϋχουν οι λϋξεισ ςτο εθνικό δύκαιο), αλλϊ ότι το ζότημα ποιοσ ϋχει τϋτοιου εύδουσ 

δικαιώματα αποτελεύ ζότημα που θα καθοριςθεύ με βϊςη το εθνικό δύκαιο. Αυτό 

ςυμβαδύζει με την αναφορϊ που κϊνει το Άρθρο 3 τησ Σύμβαςησ τησ Χϊγησ για την Διεθνό 

Απαγωγό Παιδιών  του 1980 και το Άρθρο 2 (11) του Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα ςτο 

κρϊτοσ τησ ςυνόθουσ διαμονόσ του παιδιού. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι κατϊ την εξϋταςη 

μιασ απαγωγόσ παιδιού, το χρονικό ςημεύο ςτο οπούο πρϋπει να εξεταςθεύ η ςυνόθησ 

διαμονό εύναι  το χρονικό ςημεύο αμϋςωσ πριν από την παρϊνομη κατακρϊτηςη.  

 

Η ςυνόθησ διαμονό αποτελεύ αυτοτελό ϋννοια. Το Δικαςτόριο τησ Ένωςησ ϋχει κρύνει 

ότι: 

Η ϋννοια τησ «ςυνόθουσ διαμονόσ» κατϊ το Άρθρο 8 (1) του Κανονιςμού 2201/2003 

πρϋπει να ερμηνεύεται υπό την ϋννοια ότι ανταποκρύνεται ςτον τόπο που αντανακλϊ 

κϊποιο βαθμό ϋνταξησ του παιδιού ςε ϋνα κοινωνικό και οικογενειακό περιβϊλλον. Προσ 

τον ςκοπό αυτό, πρϋπει να ληφθούν υπόψη ιδιαύτερα η διϊρκεια, η κανονικότητα, οι 

ςυνθόκεσ και οι λόγοι για τη διαμονό ςτο ϋδαφοσ ενόσ κρϊτουσ μϋλουσ και η μετακύνηςη 

τησ οικογϋνειασ ςτο κρϊτοσ αυτό, η ιθαγϋνεια του παιδιού, ο τόποσ και οι ςυνθόκεσ 

παρακολούθηςησ ςτο ςχολεύο, οι γλωςςικϋσ γνώςεισ και οι οικογενειακϋσ και κοινωνικϋσ 

ςχϋςεισ του παιδιού. Στο εθνικό δικαςτόριο εναπόκειται να διαπιςτώςει την ςυνόθη 

διαμονό του παιδιού, λαμβϊνοντασ υπόψη όλεσ τισ ειδικϋσ περιςτϊςεισ κϊθε 

ςυγκεκριμϋνησ περύπτωςησ. (C-523/07, A, 02.04.2009, ECLI:EU:C:2009:225, όπωσ 

επιβεβαιώθηκε ςτισ υποθϋςεισ C-597/10, Mercredi, ECLI:EU:C:2010:829 και C- 376/14, C 

κατά M, 09.10.2014, ECLI:EU:C:2014:2268).  

 

!   Φρόςιμο ςτοιχεύο  

Ανύπαντροι πατϋρεσ  

Σε οριςμϋνα κρϊτη μϋλη οι ανύπαντροι πατϋρεσ αποκτούν αυτομϊτωσ τη γονικό μϋριμνα, 

ενώ ςε ϊλλα, απαιτεύται κϊποιασ μορφόσ καταχώρηςη ό ακόμη  και απόφαςη 

δικαςτηρύου. 
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Το Ηνωμϋνο Βαςύλειο ϋχει τρύα διακριτϊ νομικϊ ςυςτόματα: 

i. Αγγλύα και Ουαλύα, 

ii. Σκωτύα, 

iii. Βόρεια Ιρλανδύα. 

Εύναι ςημαντικό να ϋχει κανεύσ αυτό τη διϊκριςη κατϊ νου ςτην προςπϊθειϊ του να 

προςδιορύςει το περιεχόμενο του δικαύου. 

 

Προκειμϋνου να βρει το Αγγλικό δύκαιο, ϋνασ δικαςτόσ ϋχει ςτη διϊθεςό του πολλϋσ 

πιθανϋσ οδούσ:  

 Να ςυμβουλευθεύ βιβλύα ςυγκριτικού δικαύου, 

 Να ςυμβουλευθεύ τη διαδικτυακό πύλη τησ ευρωπαώκόσ ηλεκτρονικόσ δικαιοςύνησ τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, διαθϋςιμη ςτο e-justice.europa.eu, 

 Aπευθεύασ επικοινωνύα χρηςιμοποιώντασ το Ευρωπαώκό Δικαςτικό δύκτυο, δηλαδό να 

ϋρθει ςε επαφό με το δικαςτό ςτη χώρα του που εύναι μϋλοσ του δικτύου για να ϋρθει ςε 

επαφό με ϋνα δικαςτό ςτην Αγγλύα που μπορεύ να παρϊςχει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό να 

ϋρθει ςε επαφό με τον Άγγλο δικαςτό απευθεύασ. 

 

Προκειμϋνου να βρουν δικαςτϋσ ςε ϊλλα κρϊτη μϋλη, οι δικαςτϋσ μπορούν να 

χρηςιμοποιόςουν το ςημεύο επαφόσ, που εύναι διαθϋςιμο επύςησ ςτην διαδικτυακό πύλη 

τησ ευρωπαώκόσ ηλεκτρονικόσ δικαιοςύνησ. 

 

 Απευθεύασ επικοινωνύα μϋςω του δικτύου δικαςτών τησ Χϊγησ, δηλαδό να επικοινωνόςει 

με τον δικαςτό του δικτύου ςτη χώρα του για να τον βοηθόςει να ϋρθει ςε επαφό με τον 

δικαςτό ςτην Αγγλύα 

 Να επικοινωνόςει με την Κεντρικό Αρχό τησ χώρασ του για να ζητόςει από αυτόν 

πληροφορύεσ ό, ςε περύπτωςη που δεν διαθϋτει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ, για να 

επικοινωνόςει με την Κεντρικό Αρχό ςτη χώρα τησ οπούασ το δύκαιο αναζητεύται. 

 

 Οι διευθύνςεισ όλων των Κεντρικών Αρχών εύναι διαθϋςιμεσ ςτoν διαδικτυακό τόπο τησ 

Διϊςκεψησ τησ Χϊγησ για το Ιδιωτικό Διεθνϋσ Δύκαιο: www.hcch.net 

 

 Να χρηςιμοποιόςει τον μηχανιςμό του Άρθρου 15 τησ Σύμβαςησ τησ Χϊγησ για την Διεθνό  

Απαγωγό Παιδιών του 1980. 

 

Το ϊρθρο 15 επιτρϋπει ςτον Δικαςτό να ζητόςει από τον αιτούντα να αποκτόςει από το 

κρϊτοσ τησ ςυνόθουσ διαμονόσ του παιδιού μια δόλωςη ότι η απομϊκρυνςη ό η 

http://www.hcch.net/
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κατακρϊτηςη όταν παρϊνομη. O δικαςτόσ μπορεύ να αναςτεύλει τη διαδικαςύα 

προκειμϋνου να επιτραπεύ ςτον αιτούντα να λϊβει τϋτοια διϊταξη δηλωτικού χαρακτόρα. 

Υπϊρχουν πολλϊ προβλόματα με τα πιςτοποιητικϊ που εκδύδονται ςύμφωνα με τη 

διϊταξη αυτό: εύναι δύςκολο να αποκτηθούν, η λόψη τουσ προκαλεύ καθυςτερόςεισ και το 

αποτϋλεςμϊ τουσ (δηλ. η ϋκταςη ςτην οπούα εύναι δεςμευτικϊ) εύναι αςαφόσ. 

 

!   Φρόςιμο ςτοιχεύο  

Λόψη υπόψη του αλλοδαπού δικαύου από τον Δικαςτό 

Η Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Διεθνό Απαγωγό Παιδιών του 1980 προβλϋπει ότι ο 

δικαςτόσ μπορεύ να λϊβει υπόψη το αλλοδαπό δύκαιο. Δεν εύναι αναγκαύο, κατϊ την 

εφαρμογό τησ Σύμβαςησ, να ακολουθηθούν ςυγκεκριμϋνεσ διαδικαςύεσ για την απόδειξη 

του αλλοδαπού δικαύου.  

Επομϋνωσ, προκειμϋνου να εκτιμηθεύ κατϊ πόςον εν προκειμϋνω θα θεωρηθεύ διεθνόσ 

απαγωγό παιδιών, ο δικαςτόσ πρϋπει να εξετϊςει εϊν ϋχει υπϊρξε παρϊνομη 

κατακρϊτηςη, δηλ. αν η κατακρϊτηςη από την Aγγρύτα ςτη Λετονύα παραβύαζε τo 

δικαύωμα επιμϋλειασ του Άλεξ. Προκειμϋνου να ξϋρει αν ο Άλεξ ϋχει δικαύωμα επιμϋλειασ, ο 

δικαςτόσ πρϋπει να εξετϊςει το αγγλικό δύκαιο.  

Στην εν λόγω περύπτωςη οι γονεύσ δεν εύναι παντρεμϋνοι. Eπύ τησ κατϊςταςησ αυτόσ, εύναι 

διαθϋςιμεσ ςτην Διαδικτυακό πύλη τησ ευρωπαώκόσ ηλεκτρονικόσ δικαιοςύνησ οι 

ακόλουθεσ πληροφορύεσ: 

      Oι μητϋρεσ αςκούν πϊντα τη γονικό μϋριμνα και οι ανύπαντροι πατϋρεσ η μια δεύτερη 

γονϋασ που δεν βρύςκεται ςε γϊμο ό ςε ςύμφωνο ςυμβύωςησ με την μητϋρα του παιδιού 

μπορεύ να την αποκτόςει μϋςω ςυμφωνύασ με τη μητϋρα, δικαςτικώσ ό καταχωρώντασ τη 

γϋννηςη από κοινού με τη μητϋρα του  παιδιού.   

Ένα ϊλλο ζότημα που το δικαςτόριο θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του εύναι αν ο Άλεξ 

ςυγκατατϋθηκε ςτην μετακύνηςη ςτη Λετονύα.  

 

 

3) Έχει το δικαςτόριο τησ Λετονύασ διεθνό δικαιοδοςύα για να εκδικϊςει τη 

ςυγκεκριμϋνη υπόθεςη; 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι αυτό 

αποτελεύ ευρεύα ϋννοια, που περιλαμβϊνει την ανϊθεςη, την ϊςκηςη, την ανϊθεςη ςε 

τρύτο, την ολικό ό μερικό αφαύρεςη τησ γονικόσ μϋριμνασ, καθώσ και το δικαύωμα 

επιμϋλειασ και το δικαύωμα προςωπικόσ επικοινωνύασ (ϊρθρο 1 Βρυξϋλλεσ ΙΙα και ϊρθρο 3 

Σύμβαςησ τησ Χϊγησ για την Προςταςύα του Παιδιού). 
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Βόμα 2. Πτυχό του ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου 

Το ζότημα αυτό αφορϊ μόνον τη δικαιοδοςύα. 

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Προκειμϋνου να απαντηθεύ το ερώτημα, ςχετικόσ εύναι ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

 

Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 

Εφαρμόζεται ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα επειδό η Λετονύα δεςμεύεται από τον 

Κανονιςμό). Καθώσ το παιδύ ϋχει τη ςυνόθη διαμονό του ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ε.Ε. και δεν 

υπϊρχει παρϋκταςη αρμοδιότητασ, ο Κανονιςμόσ υπεριςχύει τησ Σύμβαςησ τησ Χϊγησ για 

την Προςταςύα του Παιδιού (ϊρθρο 61 (α) Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). 

 

Βόμα 5. Κανόνασ 

Ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα προβλϋπει ότι το δικαςτόριο του κρϊτουσ μϋλουσ όπου το 

παιδύ ϋχει τη ςυνόθη διαμονό του ϋχει δικαιοδοςύα επύ διαφορών που αφορούν τη γονικό 

μϋριμνα (ϊρθρο 8). 

Συνεπώσ, θα πρϋπει κανεύσ να καθορύςει τη ςυνόθη διαμονό του παιδιού. Ωςτόςο, για 

τον καθοριςμό τησ δικαιοδοςύασ ςε περύπτωςη που δεν ϋχει υπϊρξει απαγωγό παιδιού, ο 

δικαςτόσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του τον τρϋχοντα χρόνο, δηλ. το χρόνο τησ 

διαδικαςύασ.  

 

 

4) Ποιο δύκαιο καθορύζει, εϊν ο Άλεξ αςκεύ τη γονικό μϋριμνα για τη Λόρα (εφόςον 

εύναι ανύπαντροσ πατϋρασ); 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα αυτό εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ. 

 

Βόμα 2. Πτυχό του ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου 

Το ζότημα αυτό αφορϊ το εφαρμοςτϋο δύκαιο. 

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Προκειμϋνου να δοθεύ απϊντηςη ςτο ερώτημα αυτό, ςχετικό εύναι η Σύμβαςη τησ Χϊγησ 

για την Προςταςύα του Παιδιού. Ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα δεν διϋπει τον καθοριςμό 

του εφαρμοςτϋου δικαύου. 
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 Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 

Η Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Προςταςύα του Παιδιού εφαρμόζεται ςε όλα τα κρϊτη μϋλη 

τησ Ε.Ε., ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ Λετονύασ. 

Βόμα 5. Κανόνασ 

Σύμφωνα με τη Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Προςταςύα του Παιδιού, το δύκαιο τησ 

ςυνόθουσ διαμονόσ του παιδιού καθορύζει ποιοσ αςκεύ γονικό μϋριμνα εκ του νόμου κατϊ  

τη ςτιγμό τησ γϋννηςησ (ϊρθρο 16 (1)).  

Αν το δικαςτόριο ϋχει κρύνει ότι η Λόρα ϋχει τη ςυνόθη διαμονό τησ ςτη Λετονύα, θα 

εφαρμόςει το δικό του δύκαιο. 

Ωςτόςο, η γονικό μϋριμνα δεν μπορεύ να χαθεύ αυτομϊτωσ όταν ϋνα παιδύ μεταφϋρεται ςε 

διαφορετικό κρϊτοσ. Το ϊρθρο 16 (3) προβλϋπει ότι η γονικό μϋριμνα θα διατηρηθεύ. 

Στο ςενϊριο αυτό, το δικαςτόριο θα ϋπρεπε να βρει και να εφαρμόςει το αγγλικό δύκαιο.     

Αξύζει να ςημειωθεύ ότι η Σύμβαςη για την Προςταςύα των Παιδιών υποχρεώνει επύςησ τα 

κρϊτη μϋλη να διορύζουν Κεντρικϋσ Αρχϋσ (ϊρθρο 29 (1)). Μπορεύ να εύναι οι ύδιεσ με τισ 

Κεντρικϋσ Αρχϋσ που διορύζονται ςύμφωνα με τη Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Διεθνό 

Απαγωγό Παιδιών του 1980, αλλϊ όχι αναγκαςτικϊ. Εξαρτϊται από το εθνικό δύκαιο και 

τισ δομϋσ τησ διούκηςησ. Οι λεπτομϋρειεσ των Κεντρικών Αρχών εύναι διαθϋςιμεσ ςτον 

ιςτότοπο τησ Συνδιϊςκεψησ τησ Χϊγησ για το Ιδιωτικό Διεθνϋσ Δύκαιο.  

 

 

5) Ποιο δύκαιο θα εφαρμόςει το δικαςτόριο τησ Λετονύασ κατϊ την εξϋταςη τησ 

διαφορϊσ μεταξύ τησ Αγγρύτα και του Άλεξ ςχετικϊ με την διευθϋτηςη τησ 

διαμονόσ και τησ επικοινωνύασ για την Λόρα; 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα αυτό εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ. 

 

Βόμα 2. Πτυχό του ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου 

Το ζότημα αυτό αφορϊ το εφαρμοςτϋο δύκαιο. 

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Προκειμϋνου να δοθεύ απϊντηςη ςτο ερώτημα αυτό, ςχετικό εύναι η Σύμβαςη τησ Χϊγησ 

για την Προςταςύα των Παιδιών. 

 

 

Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 
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Η Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Προςταςύα του Παιδιού εφαρμόζεται ςε όλα τα κρϊτη μϋλη 

τησ Ε.Ε., ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ Λετονύασ. 

 

Βόμα 5. Κανόνασ 

Κατϊ την ϊςκηςη τησ διεθνούσ δικαιοδοςύασ η Σύμβαςη τησ Χϊγησ για την Προςταςύα 

των Παιδιών προβλϋπει ότι τα δικαςτόρια εφαρμόζουν το δικό τουσ δύκαιο (ϊρθρο 15 

(1)). Επομϋνωσ, το δικαςτόριο τησ Λετονύασ θα εφϊρμοζε το λετονικό δύκαιο. 

Η Σύμβαςη προβλϋπει μια ρότρα διαφυγόσ: ςτο μϋτρο που η προςταςύα του παιδιού 

το απαιτεύ, ϋνα δικαςτόριο δύνανται κατ' εξαύρεςη να εφαρμόςει ό να λϊβει υπ' όψη τουσ 

το δύκαιο ενόσ ϊλλου Κρϊτουσ, με το οπούο η υπόθεςη ϋχει ςτενό ςύνδεςμο (ϊρθρο 15 

(2)). Όπωσ καθιςτϊ ςαφϋσ η γλωςςικό διατύπωςη, η διϊταξη αυτό δεν θα εφαρμόζεται 

ςυχνϊ. Μπορεύ να εύναι ςχετικό όταν η επικοινωνύα θα αςκεύται ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ και 

οριςμϋνα ςτοιχεύα του δικαύου του κρϊτουσ αυτού εύναι ςχετικϊ. Αξύζει να ςημειωθεύ η 

ελαςτικότητα που επιτρϋπει η Σύμβαςη: ϋνασ δικαςτόσ μπορεύ να εφαρμόςει το δύκαιό 

του και να λϊβει υπόψη του το αλλοδαπό δύκαιο. 

 

 

6) Έχει το δικαςτόριο του Λονδύνου διεθνό δικαιοδοςύα βϊςει τησ ςυμφωνύασ 

επιλογόσ δικαςτηρύου; 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα αυτό εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ. 

 

Βόμα 2. Πτυχό του ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου 

Το ζότημα αυτό αφορϊ τη δικαιοδοςύα. 

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Εφαρμοςτϋοσ εύναι ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

 

Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 

Το Ηνωμϋνο Βαςύλειο αποτελεύ κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ε.Ε. και ϋχει επιλϋξει να ςυμμετϋχει ςτον 

Κανονιςμό Βρυξϋλλεσ ΙΙα. Το παιδύ ϋχει τη ςυνόθη διαμονό του ςε ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ τησ 

Ε.Ε. Κατϊ ςυνϋπεια εφαρμόζεται ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

 

Βόμα 5. Κανόνασ 

Πϋρα από τον γενικό κανόνα δικαιοδοςύασ για το δικαςτόριο τησ ςυνόθουσ διαμονόσ του 

παιδιού (ϊ. 8 Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα), τα μϋρη ϋχουν μια περιοριςμϋνη δυνατότητα να 
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επιλϋξουν το δικαςτόριο που θα εκδικϊςει τη διαφορϊ τουσ (ϊ. 12 (3) Κανονιςμού 

Βρυξϋλλεσ ΙΙα). 

Στην επιλογό τουσ εφαρμόζονται πολλού περιοριςμού: 

 Το παιδύ πρϋπει να ϋχει ϋναν επαρκό ςύνδεςμο με το κρϊτοσ του επιλεγϋντοσ δικαςτηρύου. 

όπωσ ςτην περύπτωςη που, για παρϊδειγμα ϋνασ από τουσ αςκούντεσ τη γονικό μϋριμνα 

ϋχει τη ςυνόθη διαμονό του ςτο κρϊτοσ αυτό. Ο Άλεξ ϋχει τη ςυνόθη διαμονό του ςτην 

Αγγλύα, αλλϊ η Λόρα δεν ϋχει ιςχυρό ςύνδεςμο με το δικαςτόριο αυτό.  

 Η δικαιοδοςύα πρϋπει να εύναι αμοιβαύωσ αποδεκτό από όλα τα μϋρη ςτη διαδικαςύα. 

Φαύνεται από τα emails ότι τα μϋρη αποδϋχτηκαν τη δικαιοδοςύα. 

 Η ανϊληψη τησ δικαιοδοςύασ πρϋπει να γύνεται προσ το ύψιςτο ςυμφϋρον του παιδιού. 

Αυτό αποτελεύ δύςκολο ζότημα. Θα εύναι το αγγλικό δικαςτόριο ςτην πραγματικότητα ςε 

καλό θϋςη για να καθορύςει την υπόθεςη αυτό για τη γονικό μϋριμνα (επιμϋλεια και/ό  

επικοινωνύα), λαμβϊνοντασ υπόψη το ύψιςτο ςυμφϋρον του παιδιού; Φαύνεται ότι μπορεύ 

να μην εύναι ςε θϋςη να εκτιμόςει πραγματικϊ την κατϊςταςη του παιδιού καλϊ, καθώσ 

το παιδύ εύναι ςτην Λετονύα και η επικοινωνύα θα λαμβϊνει χώρα ςτη Λετονύα. Πότε θα 

πρϋπει να κληθεύ ςε ακρόαςη το παιδύ, αποτελεύ ϋνα ϊλλο επύςησ ςχετικό ςτοιχεύο προσ 

εξϋταςη. Ενόψει τησ ηλικύασ τησ Λόρα, ϋνα δικαςτόριο δεν θα την καλϋςει αναγκαςτικϊ ςε 

ακρόαςη. 

 

 

7) Τποθϋςτε ότι το δικαςτόριο ςτο Λονδύνο δεν ϋχει διεθνό δικαιοδοςύα επύ τησ 

ουςύασ. Μπορεύ να διατϊξει προςωρινϊ μϋτρα; 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα αυτό εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ. 

 

Βόμα 2. Πτυχό του ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου 

Το ζότημα αυτό αφορϊ τη δικαιοδοςύα. 

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Εφαρμοςτϋοσ εύναι ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

 

Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 

Το Ηνωμϋνο Βαςύλειο αποτελεύ κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ε.Ε. και ϋχει επιλϋξει να ςυμμετϋχει ςτον 

Κανονιςμό Βρυξϋλλεσ ΙΙα. Το παιδύ ϋχει τη ςυνόθη διαμονό του ςε ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ τησ 

Ε.Ε. Κατϊ ςυνϋπεια εφαρμόζεται ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

 

Βόμα 5. Κανόνασ 
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Σε επεύγουςεσ περιπτώςεισ ϋνα δικαςτόριο διαφορετικό από το δικαςτόριο που ϋχει 

δικαιοδοςύα ωσ προσ την ουςύα τησ υπόθεςησ μπορεύ να  λϊβει προςωρινϊ μϋτρα ςχετικϊ 

με πρόςωπα ό περιουςιακϊ ςτοιχεύα που ευρύςκονται ςτο κρϊτοσ αυτό (ϊ. 20 Κανονιςμού  

Βρυξϋλλεσ ΙΙα). Στην εν λόγω υπόθεςη, το παιδύ δεν βρύςκεται ςτην Αγγλύα. 

Επιπλϋον, τα προςωρινϊ μϋτρα δεν εύναι εκτελεςτϊ πϋρα από τα ςύνορα (C-256/09 – 

Purrucker, 15.07.2010, ECLI:EU:C:2010:437). Δεν θα εύχε νόημα για το δικαςτόριο ςτην 

Αγγλύα να λϊβει μϋτρα που δεν θα όταν ςε θϋςη να εκτελϋςει. 

 

!   Φρόςιμο ςτοιχεύο  

Γλωςςικϋσ εκδοχϋσ του Κανονιςμού 

Οι διαφορετικϋσ γλωςςικϋσ εκδοχϋσ των Κανονιςμών δεν εύναι πϊντοτε όμοιεσ. Κατϊ την 

εφαρμογό μιασ διϊταξησ (όπωσ το ϊ. 20), ςυνύςταται να διαβϊζει κανεύσ πολλϋσ 

γλωςςικϋσ εκδοχϋσ. 

 

 

8) Εύναι η απόφαςη του δικαςτηρύου τησ Λετονύασ για την κοινό ϊςκηςη τησ 

γονικόσ μϋριμνασ και το δικαύωμα επικοινωνύασ εκτελεςτό ςτη Υινλανδύα; 

Λϊβετε υπόψη εϊν η απόφαςη θα πρϋπει να ςυνοδεύεται από πιςτοποιητικό. 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα εξακολουθεύ να εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ, όπωσ και τα 

ζητόματα ανωτϋρω. 

 

Βόμα 2. Πτυχό του ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου 

Το ζότημα αυτό αφορϊ την αναγνώριςη και την εκτϋλεςη. 

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Προκειμϋνου να δοθεύ απϊντηςη ςτο ερώτημα αυτό, η ςχετικό πρϊξη εύναι ο Κανονιςμόσ 

Βρυξϋλλεσ ΙΙα.  

 

Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 

Ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα εφαρμόζεται για την αναγνώριςη και την εκτϋλεςη των 

αποφϊςεων ςε υποθϋςεισ γονικόσ μϋριμνασ αν τόςο το κρϊτοσ προϋλευςησ τησ απόφαςησ 

όςο και το κρϊτοσ ςτο οπούο επιδιώκεται η αναγνώριςη ό η εκτϋλεςη, εύναι κρϊτη μϋλη 

τησ Ε.Ε.  Στην εν λόγω υπόθεςη αυτό ιςχύει: τόςο η Λετονύα όςο και η Φινλανδύα εύναι 

κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε. 

 

Βόμα 5. Κανόνασ 
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Οι αποφϊςεισ που εκδύδονται ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ε.Ε. για τη γονικό μϋριμνα 

αναγνωρύζονται ςτα λοιπϊ κρϊτη μϋλη χωρύσ καμύα διαδικαςύα (ϊ. 21 (1) Κανονιςμού 

Βρυξϋλλεσ ΙΙα). Υπϊρχουν πολλού λόγοι μη αναγνώριςησ (ϊ. 23 Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ 

ΙΙα). Σημειώςτε ότι κατϊ την εξϋταςη τησ δημόςιασ τϊξησ, κατευθυντόρια αρχό αποτελεύ 

το ύψιςτο ςυμφϋρον του παιδιού (ϊ. 23 α) Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). 

 

!   Φρόςιμο ςτοιχεύο  

υγκρουόμενεσ αποφϊςεισ 

Σε όςεσ περιπτώςεισ υπϊρχουν δύο ό περιςςότερεσ ςυγκρουόμενεσ αποφϊςεισ επύ 

γονικόσ μϋριμνασ, θα πρϋπει να δύνεται προτεραιότητα ςτην τελευταύα απόφαςη. Αυτό 

εύναι διαφορετικό από τον κανόνα που ιςχύει ςτισ υποθϋςεισ διαζυγύου, όπου υπεριςχύει 

η απόφαςη που ϋχει εκδοθεύ νωρύτερα. 

Συγκρύνετε τα ϊρθρα 22 γ) και δ) με το 23 ε) και ςτ) του Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

Για την εκτϋλεςη, υπϊρχουν δύο καθεςτώτα που εύναι ςχετικϊ με το ζότημα αυτό. 

 

Πρώτον, ϋνα για τη γονικό μϋριμνα. Αυτό θα εφαρμοζόταν αν ο Άλεξ θϋλει να 

αναγκϊςει κατϊ κϊποιον τρόπο την Αγγρύτα να λϊβει υπόψιν του τισ απόψεισ του ςχετικϊ 

με την επιλογό ςχολεύου τησ Λόρα. Το καθεςτώσ εύναι ότι απαιτεύται διαδικαςύα κόρυξησ 

εκτελεςτότητασ (exequatur). Κϊθε ενδιαφερόμενο μϋροσ μπορεύ να ζητόςει τϋτοια κόρυξη 

εκτελεςτότητασ (ϊ. 28 (1) Βρυξϋλλεσ ΙΙα). Ο Κανονιςμόσ δεν εξειδικεύει τη φύςη τησ 

διαδικαςύασ αυτόσ. Αυτό εξαρτϊται από το εθνικό δικαονομικό δύκαιο (ϊ. 30 (1)). 

Ο δικαςτόσ που εξετϊζει την κόρυξη εκτελεςτότητασ μπορεύ να λϊβει υπόψη τουσ λόγουσ 

μη αναγνώριςησ (ϊ. 23 Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα) αλλϊ δεν μπορεύ υπό καμύα περύςταςη 

να ελϋγξει τη δικαιοδοςύα του αλλοδαπού δικαςτηρύου ό την ουςύα τησ απόφαςησ. Όλα τα 

κρϊτη μϋλη εύναι μϋρη τησ Σύμβαςησ των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Μπορούν 

να λϊβουν υπόψη το ύψιςτο ςυμφϋρον του παιδιού ωσ λόγο δημόςιασ τϊξησ που μπορεύ 

να οδηγόςει ςτην μη αναγνώριςη και εκτϋλεςη. Ωςτόςο, μπορεύ να μην εξετϊςουν την 

αλλοδαπό απόφαςη ςτο ςύνολό τησ και να μην εκτιμόςουν εκ νϋου πλόρωσ το ύψιςτο 

ςυμφϋρον του παιδιού. 

 

Υπϊρχει πιςτοποιητικό για την εκτϋλεςη αυτό: βλ. Παρϊρτημα ΙΙ. Ένα μϋροσ που ζητϊ την 

κόρυξη τησ εκτελεςτότητασ πρϋπει να προςκομύςει το πιςτοποιητικό αυτό (ϊ. 37 (1) β)). 

Το δικαςτόριο που εξϋδωςε απόφαςη πρϋπει να εκδώςει το πιςτοποιητικό αυτό ύςτερα 

από αύτηςη οποιουδόποτε ενδιαφερόμενου μϋρουσ (ϊ. 39). Σημειώςτε ότι το 

πιςτοποιητικό ϋχει ςτόχο την προςταςύα των δικαιωμϊτων των ερημοδικηςϊντων 

διαδύκων. Οι δικαςτϋσ θα πρϋπει να διαςφαλύςουν τη διαςφϊλιςη των δικαιωμϊτων τουσ.  

 

!   Φρόςιμο ςτοιχεύο  
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Θα μπορούςε να εύναι καλό πρακτικό για ϋνα δικαςτό που προεδρεύει διεθνούσ υπόθεςησ 

να ρωτόςει τουσ διαδύκουσ αν θα χρειαςτούν το πιςτοποιητικό. Αν οι διϊδικοι ό οι 

ςυνόγορού τουσ δεν το ςκϋφτονται, μπορεύ να χρειαςτεύ να επιςτρϋψουν ςτο δικαςτόριο 

ςε μεταγενϋςτερο ςτϊδιο για να αποκτόςουν το πιςτοποιητικό.  

Δεύτερο, ϋνα για το δικαύωμα επικοινωνύασ. Ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα ϋχει 

καταργόςει την κόρυξη εκτελεςτότητασ (exequatur) για δύο περιπτώςεισ, η μια εκ των 

οπούων αφορϊ το δικαύωμα επικοινωνύασ (Άρθρο 41 Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). Αυτό 

εύναι εφαρμοςτϋο ςχετικϊ με τα δικαιώματα του Άλεξ. Επομϋνωσ, αν η Αγγρύτα αρνεύται 

το δικαύωμα επικοινωνύασ του, μπορεύ να εκτελϋςει την απόφαςη του λετονικού 

δικαςτηρύου ςτη Φινλανδύα χωρύσ να χρειϊζεται να επιςτρϋψει ςτο δικαςτόριο για 

κόρυξη τησ εκτελεςτότητασ. 

Τα δικαςτόρια του κρϊτουσ μϋλουσ εκτϋλεςησ μπορούν να προβούν ςε πρακτικούσ 

διακανονιςμούσ για την οργϊνωςη τησ ϊςκηςησ του δικαιώματοσ επικοινωνύασ (Άρθρο 48 

Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). Αυτό θα όταν χρόςιμο αν για παρϊδειγμα η λετονικό 

απόφαςη περιελϊμβανε τη διεύθυνςη τησ Αγγρύτα όπου θα μπορούςε να αςκηθεύ το 

δικαύωμα επικοινωνύασ.  Το φιλανδικό δικαςτόριο εκτϋλεςησ μπορεύ να αλλϊξει το 

παραπϊνω.  

Υπϊρχει ειδικό πιςτοποιητικό για την περύπτωςη αυτό: βλ. Παρϊρτημα ΙΙΙ. Σε όςεσ 

περιπτώςεισ το δικαύωμα επικοινωνύασ αφορϊ διαςυνοριακό κατϊςταςη, ο δικαςτόσ 

πρϋπει να εκδώςει το πιςτοποιητικό  ex officcio (Άρθρο  41 (3)).  

Ένα δικαςτόριο μπορεύ να εκδώςει το πιςτοποιητικό αυτό μόνον αν πληρούνται 

ςυγκεκριμϋνοι όροι: 

 ςε περύπτωςη διαδικαςύασ ερόμην, το ειςαγωγικό ϋγγραφο τησ δύκησ ϋχει επιδοθεύ ό 

κοινοποιηθεύ ςτο καθού ό ϋχει δεχτεύ την απόφαςη, 

 όλα τα ενδιαφερόμενα μϋρη εύχαν δυνατότητα ακρόαςησ, 

 ϋχει δοθεύ ςτο παιδύ η δυνατότητα ακρόαςησ, εκτόσ αν η ακρόαςη αντενδεύκνυται 

λαμβανομϋνησ υπόψη τησ ηλικύασ ό του βαθμού ωριμότητϊσ του (Άρθρο 41 (2) 

Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). 

 

!   Φρόςιμο ςτοιχεύο  

Ακρόαςη παιδιού 

Η γλωςςικό αυτό διατύπωςη ςχετικϊ με την ακρόαςη του παιδιού δεν εύναι πλόρωσ 

ςυμβατό με τη Σύμβαςη των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Άρθρο 12).  

 

Η διϊταξη αυτό ειςόγαγε μύα εξϋταςη δύο βαθμύδων: 

1) Το δικαςτόριο πρϋπει να δώςει τη δυνατότητα ακρόαςησ ςτο παιδύ που εύναι ςε θϋςη 

να διαμορφώςει τισ δικϋσ του απόψεισ. 
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2) Οι απόψεισ αυτϋσ θα εκτιμηθούν αναλόγωσ τησ ηλικύασ και τησ ωριμότητασ του 

παιδιού. 

Ο τρόποσ κατϊ τον οπούο πρϋπει να γύνει η ακρόαςη των μερών υπόκειται ςτο εγχώριο 

δικονομικό δύκαιο. Τα δικαςτόρια μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τεχνολογύα όπωσ 

τηλεδιϊςκεψη, ό μπορούν να επανϋλθουν ςτον Κανονιςμό για τη διεξαγωγό αποδεύξεων.   

 

!   Φρόςιμο ςτοιχεύο  

Kατϊργηςη του exequatur ςε οριςμϋνεσ καταςτϊςεισ απαγωγόσ παιδιών 

Η ϊλλη περύπτωςη για την οπούα καταργόθηκε το exequatur (αλλϊ η οπούα δεν εύναι 

ςχετικό με την εν λόγω υπόθεςη), εύναι όταν υπϊρχει ϋνταλμα επιςτροφόσ από 

δικαςτόριο ςτη χώρα τησ πρώην ςυνόθουσ διαμονόσ αφότου ϋνα δικαςτόριο ςτη χώρα 

ςτην οπούα το παιδύ απόχθη αρνόθηκε την επιςτροφό (Άρθρο 42 Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ 

ΙΙα, Παρϊρτημα IV Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). Αυτό αφορϊ μια ιδιόμορφη περύπτωςη 

όπου υπϊρχουν δύο αντιφατικϋσ αποφϊςεισ και όπου η τελευταύα απόφαςη πρϋπει να 

εκτελεςτεύ ςτο κρϊτοσ όπου εκδόθηκε η πρώτη.  

To ζότημα τησ πραγματικόσ εκτϋλεςησ (π.χ. η αςτυνομύα πρόκειται να φϋρει το παιδύ) 

διϋπεται εξολοκλόρου από το εθνικό δύκαιο. 

 

 

9. Ο Άλεξ επιθυμεύ να αλλϊξει η απόφαςη του δικαςτηρύου. Ποιο δικαςτόριο ϋχει 

δικαιοδοςύα για αυτό το θϋμα, το δικαςτόριο τησ Λετονύασ ό τησ Υινλανδύασ; 

 

Βόμα 1. Σομϋασ δικαύου 

Το ζότημα αυτό εμπύπτει ςτην κατηγορύα τησ γονικόσ μϋριμνασ.  

 

Βόμα 2. Πτυχό ιδιωτικού διεθνούσ δικαύου  

Το ζότημα αυτό αφορϊ τη δικαιοδοςύα, ςημαντικό εύναι όμωσ και η αναγνώριςη.  

 

Βόμα 3. Νομικϋσ πηγϋσ 

Εφαρμοςτϋοσ εύναι ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

 

Βόμα 4. Πεδύο εφαρμογόσ των νομικών κειμϋνων 

Η Φινλανδύα και η Λετονύα εύναι κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε. Το παιδύ ϋχει ςυνόθη διαμονό ςε 

κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ε.Ε.  

Επομϋνωσ, εφαρμόζεται ο Κανονιςμόσ Βρυξϋλλεσ ΙΙα. 

 

Βόμα 5. Κανόνασ 
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Για το δικαςτόριο τησ Λετονύασ: Το δικαςτόριο τησ προγενϋςτερησ ςυνόθουσ διαμονόσ 

του παιδιού δεν ϋχει δικαιοδοςύα να τροποποιόςει απόφαςη η οπούα αφορϊ το δικαύωμα 

επικοινωνύασ (Άρθρο 9 (1) Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα), επειδό ο πατϋρασ δεν ϋχει ςυνόθη 

διαμονό ςτη Λετονύα. 

 

Για το δικαςτόριο τησ Υινλανδύασ: O γενικόσ κανόνασ για τη δικαιοδοςύα εύναι ότι το 

δικαςτόριο τησ ςυνόθουσ διαμονόσ του παιδιού ϋχει δικαιοδοςύα (Άρθρο 8). Αν η Λόρα 

ϋχει πλϋον τη ςυνόθη διαμονό τησ ςτη Φινλανδύα, το δικαςτόριο τησ Φινλανδύασ ϋχει 

δικαιοδοςύα. Σχετικϊ με την τροποπούηςη τησ απόφαςησ η οπούα αφορϊ το δικαύωμα 

επικοινωνύασ μϋςα ςτο διϊςτημα των τριών πρώτων μηνών,  τα δικαςτόρια τησ 

Φινλανδύασ μπορούν να αναλϊβουν δικαιοδοςύα μόνον αν ο Άλεξ ϋχει αποδεχτεύ τη 

δικαιοδοςύα τουσ (Άρθρο 9 (2)).  

 

Το Δικαςτόριο τησ Φιλανδύασ κατϊ την εξϋταςη τησ υπόθεςησ θα λϊμβανε υπόψη του την 

απόφαςη του δικαςτηρύου τησ Λετονύασ. Αυτό αποτελεύ παρϊδειγμα παρεμπύπτουςασ 

αναγνώριςησ. Η αναγνώριςη αυτό δεν απαιτεύ ειδικό διαδικαςύα. Οι λόγοι ϊρνηςησ 

εξακολουθούν να ιςχύουν (Άρθρο 23 Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ ΙΙα). 
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