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Εισαγωγή

I.

Η παρούσα αυτόνομη επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού», η οποία αναπτύχθηκε από την Ακαδημία
Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθύνεται σε φορείς
επιμόρφωσης, δίκτυα επαγγελματιών του νομικού κλάδου, εκπαιδευτές και τελικούς χρήστες από τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να διοργανώσουν επιμορφωτικές συνεδρίες στον τομέα του
οικογενειακού δικαίου της ΕΕ και, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις
διασυνοριακού χαρακτήρα.
Στον σημερινό κόσμο, όπου η κινητικότητα των ανθρώπων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, ο αριθμός
των οικογενειών που αποτελούνται από πολίτες διαφορετικών χωρών της ΕΕ, ή από πολίτες της ΕΕ και
υπηκόους τρίτων χωρών, αυξάνεται – υπάρχουν επί του παρόντος περίπου 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια
στην ΕΕ. Ο μεγαλύτερος βαθμός άσκησης των δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων,
των αγαθών και των υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του πιθανού αριθμού διασυνοριακών
διαφορών και καθιστά περισσότερο επίκαιρη την παροχή επιμόρφωσης στον τομέα του ευρωπαϊκού
οικογενειακού δικαίου.
Η επιμορφωτική ενότητα είναι διαρθρωμένη ως «επιμορφωτικό πακέτο» και περιλαμβάνει πληροφορίες για
το πρόγραμμα και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, καθώς και το απαραίτητο επιμορφωτικό υλικό για
τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου για τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. Καλύπτει
το κεκτημένο της ΕΕ σε αυτόν τον κλάδο δικαίου και επεξηγεί πώς αυτό έχει εφαρμοστεί στα κράτη μέλη.

1. Αντικείμενο της επιμορφωτικής ενότητας
Πιο συγκεκριμένα, το επιμορφωτικό υλικό της επιμορφωτικής ενότητας καλύπτει το κεκτημένο της ΕΕ
στις ακόλουθες θεματικές μονάδες:


Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα – κανόνες περί της δικαιοδοσίας, της
λήψης προσωρινών μέτρων και του εφαρμοστέου δικαίου, της αναγνώρισης και εκτέλεσης
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κανόνων για το δικαίωμα προσωπικής
επικοινωνίας και για τη διασυνοριακή απαγωγή παιδιού εντός της ΕΕ



Δικονομικές διατάξεις σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου – ακρόαση του παιδιού και
διεξαγωγή αποδείξεων, διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ κεντρικών
αρχών



Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου



Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Στην επιμορφωτική ενότητα θα παρουσιασθούν επίσης οι διάφορες μέθοδοι επιμόρφωσης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά εργαστήρια βάσει του παρόντος υλικού, μαζί με συστάσεις για το πώς και
σε ποιο μέρος της επιμόρφωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Οι παρουσιάσεις εν είδει
διαλέξεων μπορούν να συνδυασθούν με πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργό συνεισφορά των
συμμετεχόντων, εκμάθηση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να
εξοικειωθούν με τα διαθέσιμα εργαλεία ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, και διαδραστικές συνεδρίες που
προάγουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών.
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2. Περιεχόμενο της επιμορφωτικής ενότητας
Η επιμορφωτική ενότητα περιλαμβάνει επιμορφωτικό υλικό με σκοπό την περαιτέρω διανομή του στους
συμμετέχοντες του εργαστηρίου, και τούτο με τη χρήση των ακόλουθων μέσων:


Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων, ο οποίος περιλαμβάνει γενική επισκόπηση των βασικών
πεδίων που καλύπτονται από την επιμορφωτική ενότητα. Το μέσο αυτό θα μπορούσε να τίθεται
στη διάθεση των τελικών χρηστών πριν από τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, ούτως ώστε να τους
παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας για την παρακολούθησή του.



Υλικό αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία και τη νομολογία σχετικά
με τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, καθώς και διεθνείς συμβάσεις που
είναι επίσης εφαρμοστέες στον υπό εξέταση κλάδο δικαίου.



Σύνδεσμοι προς διαδικτυακά εργαλεία και βάσεις νομικών δεδομένων που διευκολύνουν τη
διασυνοριακή συνεργασία σε υποθέσεις αστικού δικαίου.



Ασκήσεις εργαστηρίου βάσει επίλυσης πρακτικών υποθέσεων και προσομοίωσης, οι οποίες είναι
σκόπιμο να εκτελούνται από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.



Υποδείγματα εισηγήσεων των εκπαιδευτών προς υποστήριξη των διαφόρων παρουσιάσεων κατά
τη διάρκεια ενός εργαστηρίου υπό τη μορφή σχεδιαγραμμάτων, σημειώσεων, έντυπων εκδόσεων
των διαλέξεών τους, παρουσιάσεων PowerPoint κ.λπ.
(Υλικό προς διανομή στο πλαίσιο των αρχικών εργαστηρίων επί τη βάσει της επιμορφωτικής ενότητας)



Εκθέσεις κρατών μελών, οι οποίες καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εξαιρουμένης της
Δανίας) και παρέχουν ενδεικτικά παραδείγματα της εφαρμογής και της επιβολής του ευρωπαϊκού
οικογενειακού δικαίου σε εθνικό επίπεδο, καθώς και γενική βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων
ορισμένων εκ των πλέον αντιπροσωπευτικών άρθρων, βιβλίων και δημοσιεύσεων σχετικά με το
οικογενειακό δίκαιο της ΕΕ.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται ένας οδηγός για την επιμορφωτική ενότητα ο οποίος παρέχει συμβουλές για
τον τρόπο οργάνωσης ενός εργαστηρίου επί τη βάσει της επιμορφωτικής ενότητας. Τα προαναφερθέντα
είδη υλικού παρουσιάζονται με λεπτομέρειες, ούτως ώστε αφενός να εξηγηθεί αποτελεσματικά η
λειτουργία τους και η πιθανή ενσωμάτωσή τους σε μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα και αφετέρου
να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Παρέχονται ιδέες σχετικά με
τον τρόπο διάρθρωσης του προγράμματος του εργαστηρίου και την επιλογή της μεθοδολογίας που θα
ακολουθηθεί για την εξέταση κάθε επιμέρους θέματος, καθώς και συμβουλές οργάνωσης για τη
συγκρότηση μιας ομάδας συμμετεχόντων, την επιλογή του χώρου διεξαγωγής του εργαστηρίου, την
επιλογή των εκπαιδευτών και την αξιολόγηση της διοργάνωσης.
Τέλος, στο υλικό περιλαμβάνεται ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτών, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες
πληροφορίες για τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν σε ένα εργαστήριο.

3. Υλοποίηση της επιμορφωτικής ενότητας
Ένα εργαστήριο επί τη βάσει της παρούσας επιμορφωτικής ενότητας θα παρέχει στους συμμετέχοντες
δικαστές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου μια εις βάθος ανάλυση της γονικής μέριμνας σε υποθέσεις
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διασυνοριακού χαρακτήρα και θα τους δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις συναφείς νομικές πράξεις
της ΕΕ και διεθνείς συμβάσεις. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν ποιο
δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, ποιοι είναι οι κανόνες για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών
αποφάσεων που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, και θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με τους ειδικούς
κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν στο πλαίσιο της διασυνοριακής απαγωγής παιδιών από γονείς εντός
της ΕΕ. Επίσης, στους τελικούς χρήστες θα παρασχεθούν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και θα κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο της διαμεσολάβησης σε
διασυνοριακές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

Ένα εργαστήριο επί τη βάσει της επιμορφωτικής ενότητας θα πρέπει:






να παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση όσον αφορά τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II και την
αλληλεπίδρασή του με άλλες πράξεις της ΕΕ στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης,
να προάγει τη γνώση της συσχέτισης μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ, της διεθνούς και της
εγχώριας νομοθεσίας σχετικά με υποθέσεις γονικής μέριμνας διασυνοριακού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από γονέα,
να παρέχει στους συμμετέχοντες μια πρακτική εισαγωγή στη διαδικασία εκδόσεως
προδικαστικών αποφάσεων,
να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η
διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση.
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II.

Πακέτο χρήστη: λειτουργία των διαφόρων στοιχείων της
επιμορφωτικής ενότητας

Το «πακέτο χρήστη» περιέχει το σύνολο του υλικού που θα τεθεί στη διάθεση των συμμετεχόντων του
εργαστηρίου. Θα περιλαμβάνει κυρίως το επιμορφωτικό υλικό (τον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων,
συναφή νομικά κείμενα, συνδέσμους προς διαδικτυακές πηγές, εισηγήσεις των εκπαιδευτών και επίλυση
πρακτικών υποθέσεων), καθώς και υποστηρικτικά έγγραφα, όπως το πρόγραμμα του εργαστηρίου, τον
κατάλογο συμμετεχόντων, έντυπα αξιολόγησης του εργαστηρίου κ.λπ.
Εναπόκειται, ασφαλώς, στη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών του εργαστηρίου και των εκπαιδευτών
να χρησιμοποιήσουν το παρεχόμενο υλικό όπως κρίνουν σκόπιμο, καθώς και να συμπεριλάβουν
συμπληρωματικά έγγραφα. Τα λεπτομερή στοιχεία όλων των κύριων νομικών πράξεων της ΕΕ που είναι
απαραίτητες για την παροχή επιμόρφωσης σχετικά με τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού
χαρακτήρα περιλαμβάνονται ήδη στο πακέτο χρήστη, αλλά καθώς τα εργαστήρια ενδέχεται να
διαρθρωθούν με συγκεκριμένο σημείο εστίασης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και περαιτέρω υλικό. Θα
μπορούσε, επί παραδείγματι, να δοθεί έμφαση στην εθνική νομοθεσία ή σε κάποιες διεθνείς συμβάσεις που
είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε ορισμένα κράτη μέλη. Ενδέχεται, επίσης, οι εκπαιδευτές να επιθυμούν να
συμπεριλάβουν άρθρα που εξετάζουν με περισσότερες λεπτομέρειες διασυνοριακές υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου σε σχέση με τη γονική μέριμνα, συμπληρωματική νομοθεσία της ΕΕ που παρέχει
μια πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση του ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου, περισσότερες νομικές πράξεις
της ΕΕ στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης κ.λπ.
Το πακέτο χρήστη θα διανεμηθεί κυρίως ηλεκτρονικά, είτε σε μέσο αποθήκευσης USB είτε τα περιεχόμενα
θα καταστούν διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο και θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες του
εργαστηρίου πρόσβαση σε αυτά. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να γίνονται συχνές παραπομπές
στο υλικό κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το υλικό είναι απαραίτητο
για την καλύτερη παρακολούθηση του προγράμματος (τα κείμενα των νομικών πράξεων προς ανάλυση, οι
πρακτικές υποθέσεις που θα πρέπει να προετοιμαστούν κ.λπ.), το υλικό θα πρέπει επίσης να παρέχεται και
σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
 Κατά την παρουσίαση του υλικού που θα πρέπει να συνοδεύει κάθε υποσυνεδρία, θα γίνεται
διάκριση μεταξύ του «απαραίτητου υλικού» προς διάθεση σε έντυπη μορφή και του
«συμπληρωματικού υλικού» το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τεκμηρίωση σε
ηλεκτρονική μορφή.
Πιο συγκεκριμένα, στο πακέτο χρήστη θα περιλαμβάνονται τα εξής:

 Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων
Η επιμορφωτική ενότητα έχει διαρθρωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προάγει τη συνδυαστική μάθηση ως
μεθοδολογική προσέγγιση, δεδομένου ότι συνδυάζει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης που προσφέρει η
διδασκαλία με φυσική παρουσία στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, με την ευελιξία που
παρέχει ένας κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων. Καθώς ο κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων έχει διάφορες
λειτουργίες και μπορεί να χρησιμεύσει στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου σε αρκετά στάδια της
διαδικασίας μάθησης, είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε αυτόν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές: πριν
από την υλοποίηση του εργαστηρίου, για να προετοιμαστούν για τη συνάντηση· κατά τη διεξαγωγή του
εργαστηρίου, για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο το διαθέσιμο υλικό με τη βοήθεια των
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εκπαιδευτών· μετά το εργαστήριο, ως σημείο αναφοράς για την εύρεση πληροφοριών για θέματα
διασυνοριακών υποθέσεων γονικής μέριμνας στην ΕΕ.
Η βασική λειτουργία αυτού του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι να παρουσιάσει στους τελικούς
χρήστες την κύρια νομική πράξη της ΕΕ στον τομέα της γονικής μέριμνας σε υποθέσεις διασυνοριακού
χαρακτήρα, δηλαδή τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ. Θα καλυφθούν επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της
διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων και της διασυνοριακής οικογενειακής διαμεσολάβησης.
Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να δοθεί αρκετά έγκαιρα στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου πρόσβαση
στον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων, ώστε να διασφαλισθεί ότι θα έχουν αρκετό χρόνο να δουν τον
κύκλο μαθημάτων και να μελετήσουν τα κύρια στοιχεία του. Μόλις επιλεγεί η ομάδα συμμετεχόντων, θα
τους αποσταλούν πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης στον κύκλο μαθημάτων, και θα τους υποδειχθεί
να μελετήσουν τα περιεχόμενα. Δέκα με δεκαπέντε ημέρες πριν από την υλοποίηση του εργαστηρίου, θα
μπορούσαν να λάβουν σχετική υπενθύμιση. Με τον τρόπο αυτόν, θα έχουν τη δυνατότητα να φρεσκάρουν
τις γνώσεις τους ή να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις και επομένως θα διασφαλισθεί ένα ελάχιστο
επίπεδο γνώσεων.
Ο κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων για τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών, διαιρείται σε τρεις θεματικές μονάδες: η πρώτη θεματική
μονάδα αφορά τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II και τις διατάξεις του που διέπουν τη διεθνή δικαιοδοσία σε
διασυνοριακές υποθέσεις γονικής μέριμνας (Μέρος 1ο), καθώς και την αναγνώριση και εκτέλεση των
αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού (Μέρος 3ο). Θα παρουσιασθούν επίσης οι ειδικοί κανόνες και
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από γονέα (Μέρος 2ο). Σε
αυτό το σημείο του κύκλου μαθημάτων, θα παρουσιασθεί στους τελικούς χρήστες μια εισαγωγή στην
πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και της σύμβασης της Χάγης του
1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Η δεύτερη θεματική μονάδα πραγματεύεται τη
διαδικασία εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων και ο κύκλος μαθημάτων ολοκληρώνεται με μια
παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών της διασυνοριακής οικογενειακής διαμεσολάβησης.
Ο κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εφαρμοστέων νομικών
πράξεων, της ερμηνείας τους και της συναφούς νομολογίας, καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με άλλες
πηγές δικαίου. Έχουν επίσης συμπεριληφθεί σύνδεσμοι προς τα νομικά κείμενα που θα συζητηθούν,
περαιτέρω πηγές πληροφοριών για το εν λόγω αντικείμενο και άλλους ιστοτόπους που περιέχουν
διαδικτυακά εργαλεία και βάσεις δεδομένων. Τα περιεχόμενα του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων
καταρτίστηκαν από τη δρα Thalia Kruger, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (Θεματική μονάδα
1, Μέρος 2ο), τη δρα Ruth Lamont, λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ
(Θεματική μονάδα 1, Μέρος 1ο και Μέρος 3ο, καθώς και Θεματική μονάδα 2) και τη δρα Jamie Walker,
ελεύθερη επαγγελματία διαμεσολαβήτρια, εκπαιδεύτρια και σύμβουλο (Θεματική μονάδα 3).
Ο επόμενος στόχος του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των τελικών
χρηστών και να τους κινητοποιήσει να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια ώστε να μάθουν περισσότερα
για το ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Για τον λόγο αυτόν, το υλικό
έχει διαρθρωθεί με τρόπο σαφή, διαδραστικό και φιλικό προς τον χρήστη, αξιοποιώντας τις ειδικές
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Ο κύκλος μαθημάτων δεν περιλαμβάνει μόνο κείμενα που
παρουσιάζουν τη νομοθεσία, αλλά και πρακτικά παραδείγματα από την πραγματικότητα, πίνακες,
διαγράμματα, βίντεο και άλλα οπτικά στοιχεία.
Πριν επεξεργαστούν το υλικό του κύκλου μαθημάτων, οι τελικοί χρήστες μπορούν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις του εισαγωγικού τεστ, που είναι διαθέσιμο στην πρώτη σελίδα του κύκλου μαθημάτων. Με τον
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τρόπο αυτόν, θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα τις γνώσεις τους και να αποφασίσουν εάν
χρειάζεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε κάποιες θεματικές μονάδες από ό,τι σε άλλες και, συνεπώς,
να κατανείμουν ανάλογα τον χρόνο τους. Επίσης, στο τέλος κάθε θεματικής μονάδας έχει συμπεριληφθεί
μια άσκηση αυτοαξιολόγησης, υπό τη μορφή τεστ ερωτήσεων. Απαντώντας στις ερωτήσεις, οι τελικοί
χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τις γνώσεις τους πριν και μετά τη χρήση του κύκλου
ηλεκτρονικών μαθημάτων. Καθώς θα έχουν επίσης πρόσβαση στον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων και
μετά το εργαστήριο, θα έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στις ερωτήσεις και να αξιολογήσουν την
πρόοδό τους μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.
Όταν υπάρχει συνάφεια με το θέμα του προγράμματος του εργαστηρίου, μπορούν να γίνονται παραπομπές
στο αντίστοιχο υλικό που περιλαμβάνεται στον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων. Κάποια από τα οπτικά
στοιχεία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη διευκρίνιση μιας τεχνικής λεπτομέρειας· θα μπορούσαν να
αναφερθούν σύνδεσμοι προς ορισμένες διαδικτυακές πηγές, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι
ερωτήσεις του τεστ στο τέλος μιας υποσυνεδρίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι βασικές πληροφορίες
έχουν μεταδοθεί αποτελεσματικά κ.λπ.
 Κατά την ανάλυση των επιμέρους υποσυνεδριών του εργαστηρίου (Μέρος V), θα σημειώνεται
πότε κρίνεται ιδιαίτερα πρόσφορο να γίνουν παραπομπές στον κύκλο ηλεκτρονικών
μαθημάτων.
Στον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων θα περιλαμβάνονται επίσης οι 27 εκθέσεις κρατών μελών. Ως εκ
τούτου, οι τελικοί χρήστες που αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες για την εφαρμογή των εν λόγω
νομικών πράξεων της ΕΕ στα κράτη μέλη, θα είναι σε θέση να ανατρέξουν στον κύκλο ηλεκτρονικών
μαθημάτων ως σημείο αφετηρίας της έρευνάς τους.
Ο κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι σε μορφή HTML, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης. Ο κύκλος μαθημάτων, ο οποίος είναι διαθέσιμος στη
διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice), έχει συγκεντρωθεί ως ενιαίο
πακέτο σε ένα αρχείο ZIP1. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο το περιεχόμενο ακαδημαϊκής φύσεως,
αλλά και όλα τα αρχεία που περιέχουν τα μεταδεδομένα, τη ροή εργασιών και τη δομή, ώστε να είναι
δυνατή η πλήρης μεταφορά σε άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.

 Υλικό αναφοράς
Το κύριο περιεχόμενο του επιμορφωτικού υλικού θα αποτελείται από νομικά κείμενα: άρθρα Συνθηκών,
κανονισμούς, οδηγίες, νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς συνθήκες κ.λπ. που
συνθέτουν το πλαίσιο αναφοράς για την ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο.
Στον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς τα κύρια στοιχεία υλικού· ωστόσο,
θα ήταν χρήσιμο να παρασχεθούν και ανεξάρτητα στους τελικούς χρήστες. Θα ήταν σκόπιμο να
συμπεριληφθεί στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή μια ολοκληρωμένη συλλογή όλων των εγγράφων
αναφοράς, στην οποία θα μπορεί κανείς να ανατρέχει και μετά το εργαστήριο. Είναι πιθανό οι
1

Μόλις ολοκληρωθεί, η επιμορφωτική ενότητα, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων, θα
δημοσιευθεί και θα διατίθεται προς μεταφόρτωση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (eJustice).
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συμμετέχοντες να ανατρέξουν σε αυτά τα κείμενα προκειμένου να φρεσκάρουν τη μνήμη τους, να
εντοπίσουν μια συγκεκριμένη διάταξη ή απόφαση και να αναζητήσουν καθοδήγηση ή έμπνευση εάν
αντιμετωπίσουν μια διασυνοριακή υπόθεση γονικής μέριμνας σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή η μορφή θα
μπορούσε επίσης να υποστηρίξει την περαιτέρω διάδοση αυτού του υλικού, το οποίο οι συμμετέχοντες του
εργαστηρίου θα μπορούσαν να προωθήσουν στους συναδέλφους τους, επιτυγχάνοντας έτσι ένα
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
Σε αυτήν τη συλλογή υλικού θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι ευρωπαϊκές νομικές πράξεις που
σχετίζονται με τα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, καθώς και διεθνείς
πηγές δικαίου, π.χ. οι συμβάσεις της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και –όταν το
εργαστήριο διοργανώνεται σε εθνικό επίπεδο– οι σχετικές εθνικές διατάξεις. Πρέπει να συμπεριληφθεί
επίσης η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ερμηνεύει τις προς συζήτηση νομικές
πράξεις της ΕΕ ή διευκρινίζει περαιτέρω ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των διασυνοριακών
οικογενειακών διαφορών. Επίσης, εδώ μπορεί να είναι επίσης συναφή τα μέρη των εκθέσεων κρατών
μελών που παραθέτουν εγχώρια νομολογία ή τυχόν περαιτέρω εθνικές αποφάσεις που συνδέονται με την
πρακτική σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Πέραν των νομικών κειμένων, είναι επίσης σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική
μορφή, ως υλικό αναφοράς, σύνδεσμοι προς διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, εργαλεία και πηγές όπως η
διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice), ο Δικαστικός Άτλαντας, η βάση
Eur-Lex, ο ιστότοπος του Δικαστηρίου (Curia) και άλλοι παρόμοιοι ιστότοποι. Θα μπορούσαν επίσης να
γίνουν παραπομπές σε διαδικτυακά εργαλεία και πηγές που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις κρατών μελών,
όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομάδα-στόχο του σεμιναρίου.
 Στο Μέρος V που αφορά την ανάλυση κάθε υποσυνεδρίας του εργαστηρίου περιλαμβάνονται
προτάσεις σχετικά με το ειδικό υλικό που είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί σε αυτό το τμήμα
του πακέτου χρήστη.
Το υλικό θα πρέπει να παρέχεται στη γλώσσα του εργαστηρίου. Όταν διοργανώνονται διεθνή εργαστήρια,
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σύνδεσμοι προς τις βάσεις δεδομένων της ΕΕ (π.χ. www.eurlex.europa.eu ή www.curia.europa.eu), ούτως ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα νομικά κείμενα της ΕΕ στη γλώσσα της επιλογής τους.
Συνιστάται δε τα λίγα έγγραφα που είναι απολύτως απαραίτητα κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου να
παρέχονται και σε έντυπη μορφή, πέραν της συμπερίληψής τους στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες II, ο οποίος συνιστά το επίκεντρο της ανάλυσης, η οδηγία για τη
διαμεσολάβηση και η σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,
καθώς και άλλα βασικά έγγραφα θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των συμμετεχόντων για να μπορούν να
τα συμβουλεύονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων υποσυνεδριών του εργαστηρίου και για την
προετοιμασία των ασκήσεων. Το να είναι σε θέση να εντοπίζουν γρήγορα μια διάταξη, να βλέπουν τη δομή
μιας νομικής πράξης, να κρατούν σημειώσεις κ.λπ. θα μπορούσε να βοηθήσει τους τελικούς χρήστες να
παρακολουθήσουν καλύτερα την επιμόρφωση και να εξοικειωθούν περισσότερο με τις νομικές πράξεις.
 Τα νομικά κείμενα που θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα σε κάθε επιμέρους υποσυνεδρία
αναφέρονται στο Μέρος V του παρόντος οδηγού.
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Το υλικό αναφοράς που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της επιμορφωτικής ενότητας για τη γονική
μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού, διατίθεται
στο Παράρτημα 2.

 Υλικό ασκήσεων εργαστηρίου
Για τα εργαστήρια της επιμορφωτικής ενότητας σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις
διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» προτείνονται τρεις ασκήσεις
εργαστηρίου: η δομή των δύο από τις ασκήσεις βασίζεται στην επίλυση πρακτικών υποθέσεων και της μίας
στην προσομοίωση. Το προπαρασκευαστικό υποστηρικτικό υλικό των ασκήσεων του εργαστηρίου, όπως τα
πραγματικά περιστατικά των διαφόρων προς συζήτηση υποθέσεων, πρόσθετα νομικά κείμενα που θα
χρειαστούν για την επίλυση των υποθέσεων ή οι διάφορες οδηγίες για τις ομάδες προσομοίωσης, θα πρέπει
να παρασχεθεί σε έντυπη μορφή για τις ανάγκες του εργαστηρίου.
 Οι πρακτικές υποθέσεις προς επίλυση και οι προτεινόμενες λύσεις, καθώς και το υλικό για τη
διεξαγωγή της προσομοίωσης, που επί του παρόντος διατίθενται στο Παράρτημα 3, θα
μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν και στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή.

 Εισηγήσεις των εκπαιδευτών
Πέραν του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων και των εγγράφων αναφοράς, κάθε φορά που διοργανώνεται
ένα εργαστήριο επί τη βάσει της επιμορφωτικής ενότητας, θα πρέπει να ζητείται από τους εκπαιδευτές που
συμμετέχουν να προετοιμάζουν το δικό τους υποστηρικτικό υλικό, υπό μορφή παρουσιάσεων PowerPoint,
σχεδιαγραμμάτων, σημειώσεων ή πλήρους κειμένου των διαλέξεών τους.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να οργανώσουν με τον δικό τους τρόπο το υποστηρικτικό
υλικό των παρουσιάσεών τους. Ο κύριος στόχος είναι να βοηθήσουν τους τελικούς χρήστες να
παρακολουθήσουν καλύτερα την παρουσίαση και, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να δίνεται έμφαση στη
διαμόρφωση μιας σαφούς δομής. Οι εισηγήσεις των εκπαιδευτών θα μπορούσαν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως έγγραφα αναφοράς για τον προσδιορισμό των κύριων σημείων του αντικειμένου.
Μπορούν να δοθούν στους εκπαιδευτές παραδείγματα για το τι αναμένεται σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και
κάποια καθοδήγηση ως προς τις παρουσιάσεις PowerPoint και τα σχεδιαγράμματα που θα
χρησιμοποιηθούν στα αρχικά εργαστήρια.
Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο πακέτο χρήστη. Είναι σκόπιμο να
συμπεριληφθούν και στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή και ενδεχομένως να παρασχεθούν και σε
έντυπη μορφή. Η απόφαση για το εάν θα δοθεί η παρουσίαση κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα εξαρτηθεί
από τη δομή του υποστηρικτικού υλικού (ένα σχεδιάγραμμα ή μια παρουσίαση PowerPoint είναι πιο
εύχρηστα κατά τη διάρκεια της διάλεξης από ό,τι ένα μακροσκελές κείμενο) και θα πρέπει να ληφθεί από
τον εκπαιδευτή που είναι υπεύθυνος για την υποσυνεδρία.
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Συνιστάται πάντοτε η παροχή κάποιου είδους έγγραφου υλικού υποστήριξης των διαλέξεων
και για τον λόγο αυτόν περιλαμβάνεται πάντοτε στα «απαραίτητα έγγραφα» κάθε
υποσυνεδρίας.

Ειδικότερα,

ένα

σχεδιάγραμμα

της

παρουσίασης

PowerPoint

που

αντικατοπτρίζει τη δομή της υποσυνεδρίας επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν
καλύτερα τη δομή και να παρακολουθήσουν ευκολότερα τη διάλεξη.

 Εκθέσεις κρατών μελών και γενική βιβλιογραφία
Οι εκθέσεις κρατών μελών σχετικά με τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού, συνιστούν ένα ακόμη στοιχείο του επιμορφωτικού υλικού. Ο
στόχος είναι να συμπληρώσουν το κεκτημένο της ΕΕ, επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να
κατανοήσουν τη σύνδεση με την εθνική πρακτική στα 26 κράτη μέλη και να προσδιορίσουν και να έχουν
πρόσβαση στα εγχώρια μέτρα και διαδικασίες σε αυτόν τον κλάδο δικαίου.
Υπάρχουν 27 εκθέσεις κρατών μελών, που αντιστοιχούν σε όλα τα κράτη μέλη, εξαιρουμένης της Δανίας
και –δεδομένων των σημαντικών αποκλίσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιό τους– υπάρχουν δύο
διαφορετικές εκθέσεις για την Αγγλία και τη Σκωτία. Οι εκθέσεις κρατών μελών καταρτίστηκαν βάσει
διαφόρων βασικών ερωτήσεων, που συνδέουν το οικογενειακό δίκαιο της ΕΕ με την εθνική πρακτική:
ειδικοί κανόνες και διαδικασίες που έχουν θεσπισθεί για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες II, σύνδεσμοι προς τις εγχώριες διατάξεις περί δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου
δικαίου σε διασυνοριακές υποθέσεις γονικής μέριμνας, πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς συμβάσεις
οικογενειακού δικαίου που κάθε κράτος μέλος έχει υπογράψει, διαδικτυακές νομικές βάσεις δεδομένων
κ.λπ., περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών
στους οποίους ανατέθηκε η κατάρτιση αυτού του μέρους της επιμορφωτικής ενότητας. Πέραν τούτου,
περιλαμβάνονται επίσης παραπομπές στην εθνική νομολογία στην οποία εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός
Βρυξέλλες ΙΙ.
Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών έχουν παράσχει επίσης κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών
άρθρων, βιβλίων και δημοσιεύσεων σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο της ΕΕ από το κράτος μέλος τους
και στη γλώσσα τους. Οι δημοσιεύσεις τις οποίες προτείνουν περιλαμβάνονται τόσο στην εκάστοτε έκθεση
κράτους μέλους όσο και στη γενική βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτόν, οι τελικοί χρήστες που επιθυμούν
να βρουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη γνώση για μια συγκεκριμένη
δικαιοδοσία, θα έχουν πρόσβαση σε κάποιες βασικές βιβλιογραφικές αναφορές.
Εναπόκειται στον επικεφαλής του εργαστηρίου και στους εκπαιδευτές να αποφασίσουν πώς θα
ενσωματώσουν τις εκθέσεις κρατών μελών στο εργαστήριο. Ανάλογα με την ομάδα-στόχο και το
αντικείμενο του κύκλου μαθημάτων, το εθνικό πλαίσιο ενός ή περισσότερων κρατών μελών μπορεί να έχει
ιδιαίτερη σημασία, και σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν να συζητηθούν ολόκληρες οι εκθέσεις
κρατών μελών. Διαφορετικά, μπορούν να γίνονται κατά περίπτωση παραπομπές στις εκθέσεις κρατών
μελών όταν το θέμα που είναι υπό συζήτηση κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου εξετάζεται στις εκθέσεις
κρατών μελών (π.χ. ακρόαση του παιδιού στις δικαστικές διαδικασίες).
 Κατά την ανάλυση των επιμέρους υποσυνεδριών, θα γίνουν συστάσεις για το πότε μπορεί να
είναι περισσότερο πρόσφορες οι παραπομπές στις εκθέσεις κρατών μελών.
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Στο πλαίσιο του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων θα παρασχεθεί πρόσβαση στις εκθέσεις κρατών μελών
και τη γενική βιβλιογραφία. Θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες όχι μόνο να εντοπίσουν καλύτερα τη
σύνδεση μεταξύ του οικογενειακού δικαίου της ΕΕ και της εγχώριας πρακτικής των κρατών τους, αλλά και
να ανατρέχουν μελλοντικά στο υλικό αυτό, που είναι και το σημαντικότερο. Όταν αντιμετωπίσουν μια
διασυνοριακή υπόθεση γονικής μέριμνας, οι τελικοί χρήστες θα είναι σε θέση να μελετήσουν την έκθεση
του κράτους μέλους που τους ενδιαφέρει και να εντοπίσουν βασικές πληροφορίες και τις συναφείς πηγές
δικαίου.
Ανάλογα με το εκάστοτε εργαστήριο, ο επικεφαλής του εργαστηρίου μπορεί να αποφασίσει ότι είναι
σκόπιμη η διάθεση μίας ή περισσότερων εκθέσεων κρατών μελών στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης σε
ηλεκτρονική μορφή ή ακόμη και η διανομή τους σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής – για
παράδειγμα, σε ένα εργαστήριο που διοργανώνεται αποκλειστικά με συμμετέχοντες μόνο από μία χώρα, θα
ήταν χρήσιμη η πρόσβαση στην έκθεση του συγκεκριμένου κράτους μέλους.
 Η γενική βιβλιογραφία διατίθεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος οδηγού.
 Οι 27 εκθέσεις κρατών μελών διατίθενται στο χωριστό συνοδευτικό έγγραφο της
επιμορφωτικής ενότητας, με τίτλο «Εκθέσεις κρατών μελών».

 Συμπληρωματικά έγγραφα
Πέραν του επιμορφωτικού υλικού, πρέπει να τεθούν στη διάθεση των συμμετεχόντων και ορισμένα
έγγραφα που αφορούν την οργάνωση του εργαστηρίου. Αυτά προορίζονται για άμεση χρήση κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου και, συνεπώς, πρέπει να παρασχεθούν σε έντυπη μορφή.
Το τελικό πρόγραμμα του εργαστηρίου πρέπει να δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της
επιμόρφωσης, ώστε να τους επιτρέψει να κάνουν τον ανάλογο προγραμματισμό και να κατανοήσουν
καλύτερα τη ροή της επιμόρφωσης. Επίσης, πρέπει να παρασχεθεί κατάλογος όλων των συμμετεχόντων του
εργαστηρίου. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των τελικών χρηστών που
παρακολουθούν το εργαστήριο, η δε συμπερίληψη ορισμένων στοιχείων επικοινωνίας θα τους επιτρέψει
επίσης να διατηρήσουν επαφές μετά το εργαστήριο. Τέλος, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια άμεση
αξιολόγηση του εργαστηρίου, θα διανεμηθεί ένα ερωτηματολόγιο με το οποίο θα ζητούνται τα σχόλια των
συμμετεχόντων σχετικά με το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη συνολική αποτελεσματικότητα του
εργαστηρίου.

III.

Μεθοδολογία

1. Χρονικό πλαίσιο
Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διαρκεί περίπου δυόμισι ημέρες. Για την
ακριβή δομή και διάρκεια θα αποφασίζουν, φυσικά, οι φορείς παροχής επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη
τον αριθμό των συμμετεχόντων, τις συγκεκριμένες επιμορφωτικές ανάγκες τους, τις προτεραιότητες της
επιμόρφωσης κ.λπ.
Στοιχεία τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται υπόψη όταν οριστικοποιείται το πρόγραμμα
του εργαστηρίου και όταν αποφασίζεται η κατανομή του χρόνου για τις διάφορες υποσυνεδρίες είναι η
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ανάγκη να καλύπτονται αποτελεσματικά όλα τα κύρια στοιχεία του αντικειμένου και να παρέχεται αρκετός
χρόνος στους συμμετέχοντες για να κάνουν ερωτήσεις και να αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτές και
μεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι συνεδρίες μεγάλης διάρκειας έχουν
αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματικές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Πρέπει, επομένως, να υπάρχουν συχνά
διαλείμματα ή εναλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας.
 Μια ενδεικτική κατανομή του χρόνου ανά υποσυνεδρία παρέχεται στο Μέρος V του οδηγού

της επιμορφωτικής ενότητας.

2. Προφίλ των εκπαιδευτών
Η επιλογή των εκπαιδευτών είναι εξέχουσας σημασίας για την επιτυχία του επιμορφωτικού εργαστηρίου.
Έχει αποδειχθεί ότι οι εκπαιδευτές που έχουν κοινό υπόβαθρο επαγγελματικής κατάρτισης με τους
συμμετέχοντες συνήθως κατανοούν καλύτερα τις επιμορφωτικές ανάγκες τους και ανταποκρίνονται πιο
αποτελεσματικά σε αυτές. Για τον λόγο αυτόν, ένας παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμάται κατά την
επιλογή των εκπαιδευτών ενός συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου.
Πέραν τούτου, είναι εξίσου σημαντικό να επιλεγεί ο κατάλληλος εκπαιδευτής για κάθε επιμέρους
υποσυνεδρία: για υποσυνεδρίες όπου δίδεται έμφαση σε πρακτικά ζητήματα (π.χ. ακρόαση του παιδιού και
διεξαγωγή αποδείξεων), θα ήταν ιδανική η συμμετοχή ενός επαγγελματία του νομικού κλάδου, δικηγόρου ή
δικαστή, που διαθέτει εμπειρία στον τομέα αυτόν. Όταν μια παρουσίαση επικεντρώνεται στη μετάδοση
πληροφοριών ή την εισαγωγή σε έννοιες ή σε έναν κλάδο δικαίου, καλή επιλογή θα μπορούσε να είναι
κάποιος από τον ακαδημαϊκό χώρο.
 Κατά την παρουσίαση της αναλυτικής δομής του εργαστηρίου στο Μέρος V, θα παρασχεθούν

πιο συγκεκριμένες ιδέες για το προφίλ του εκπαιδευτή που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε
επιμέρους υποσυνεδρία.
Εκτός από τα επαγγελματικά προσόντα, η ποιότητα ενός εργαστηρίου εξαρτάται επίσης από τη διδακτική
ικανότητα και τις παιδαγωγικές δεξιότητες των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές που επιλέγονται πρέπει να
διαθέτουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και μεταδοτικότητα, να βοηθούν τους τελικούς χρήστες να αναπτύξουν
νέες δεξιότητες και να τους κινητοποιούν ώστε να παρακολουθούν ενεργά την επιμόρφωση. Θα πρέπει να
παρουσιάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες με σαφή και δομημένο τρόπο, να αναδεικνύουν τη σύνδεση
μεταξύ της καθημερινής εργασίας των συμμετεχόντων και των ζητημάτων υπό συζήτηση, να διατηρούν
έναν βαθμό ευελιξίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
των τελικών χρηστών που παρακολουθούν το εργαστήριο, καθώς και να είναι προσηνείς και να
ενθαρρύνουν τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτών κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας.
Άλλες δεξιότητες που θα ήταν επίσης σκόπιμο να ληφθούν υπόψη είναι οι γλωσσικές δεξιότητες των
εκπαιδευτών στην περίπτωση των διεθνών εργαστηρίων, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
καθώς απαιτείται η χρήση τεχνολογίας τουλάχιστον σε κάποια μέρη της επιμόρφωσης (συνεδρίες
επιμόρφωσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση PowerPoint ή άλλου οπτικοακουστικού
υλικού, κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων κ.λπ.).
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Για την επιτυχή υλοποίηση του εργαστηρίου, και προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις
επιμορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων, είναι σκόπιμο να επιδιώκεται η ποικιλομορφία της ομάδας
εκπαιδευτών. Η ποικιλία όσον αφορά το υπόβαθρο επαγγελματικής κατάρτισης, το φύλο και –στο πλαίσιο
της διασυνοριακής επιμόρφωσης– την ιθαγένεια των ομιλητών θα εμπλουτίσει το εργαστήριο, καθώς έτσι
προσφέρονται διαφορετικές απόψεις επί των θεμάτων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας
και διασφαλίζεται μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του διασυνοριακού οικογενειακού δικαίου στην
Ευρώπη.
Τέλος, ένας παράγοντας που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη, αν και δεν είναι πάντοτε εύκολο να
αξιολογηθεί, είναι το προσωπικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές. Για την
υλοποίηση ενός εργαστηρίου με βάση την επιμορφωτική ενότητα, αναμένεται από τους εκπαιδευτές να
επιδείξουν σημαντική ευελιξία και προσήλωση, καθώς και την προθυμία να αλληλεπιδράσουν με τους
τελικούς χρήστες.

Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών του εργαστηρίου:
 Θέμα και στόχοι κάθε επιμέρους υποσυνεδρίας
 Διδακτική ικανότητα και παιδαγωγικές δεξιότητες
 Γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες χρήσης Η/Υ
 Υπόβαθρο επαγγελματικής κατάρτισης παρόμοιο με αυτό των συμμετεχόντων του εργαστηρίου
 Ποικιλομορφία της ομάδας εκπαιδευτών
 Προσωπικό ενδιαφέρον

Προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση ενός εργαστηρίου βάσει της επιμορφωτικής ενότητας,
ο διοργανωτής της επιμόρφωσης θα μπορούσε να παράσχει στους επιλεγμένους εκπαιδευτές ένα
«εγχειρίδιο εκπαιδευτή». Το εν λόγω εγχειρίδιο θα περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση της δομής της
επιμορφωτικής ενότητας και του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν, λεπτομερή επεξήγηση των
διαφόρων υποσυνεδριών, καθώς και συμβουλές για την επιλογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί
σε κάθε μέρος του κύκλου μαθημάτων. Αυτές οι προκαταρκτικές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους
εκπαιδευτές να προετοιμαστούν καλύτερα για το εργαστήριο.
 Το «εγχειρίδιο εκπαιδευτή» διατίθεται ως ξεχωριστό υποστηρικτικό έγγραφο του παρόντος
οδηγού.

3. Μέθοδοι διδασκαλίας
 Παρουσίαση εν είδει διάλεξης (με φυσική παρουσία στην αίθουσα)
Ένα σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης θα στηρίζεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με διάφορες
νομικές πράξεις και την εφαρμογή τους, καθώς δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί δεδομένο ότι οι τελικοί
χρήστες έχουν ήδη γνώσεις όσον αφορά τη δραστηριότητα της ΕΕ στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.
Η βέλτιστη μέθοδος για την παροχή μεγάλου όγκου πληροφοριών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι
η παρουσίαση εν είδει διάλεξης, η οποία πραγματοποιείται σε συνεδρίες με παρουσία όλων των
συμμετεχόντων. Αυτή η μέθοδος παρέχει στον εκπαιδευτή τον χρόνο και την ευελιξία που απαιτείται για να
διαρθρώσει και να παρουσιάσει το περιεχόμενο της υποσυνεδρίας κατά την κρίση του.
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Κατά τη διάρκεια της διάλεξης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικό υλικό όπως
σχεδιαγράμματα και PowerPoint ή άλλα εργαλεία παρουσίασης. Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν καλύτερα την παρουσίαση, αλλά θα συνιστούσε επίσης έγγραφο
αναφοράς για μελλοντική χρήση, σε περίπτωση που οι τελικοί χρήστες επιθυμούν να επανεξετάσουν τα
βασικά θέματα της υποσυνεδρίας.
Ένας από τους στόχους του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την υφιστάμενη
νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στο υλικό που περιέχεται στο πακέτο
χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διάλεξης και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μελετούν
τα νομικά κείμενα, να εντοπίζουν τις διατάξεις για να κατανοήσουν καλύτερα τη δομή τους και τη
δυνατότητα εφαρμογής τους.
Ο εμπλουτισμός της διάλεξης με πρακτικά παραδείγματα αποτελεί επίσης έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί
να αναδειχθεί η σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης, και να επεξηγηθεί καλύτερα η εφαρμογή των
διαφόρων νομικών πράξεων. Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν επίσης να ετοιμάσουν σύντομες ασκήσεις ή
ερωτήσεις, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να τις σκεφθούν και να τις συζητήσουν πριν παρουσιάσουν
την απάντηση. Με τον τρόπο αυτόν, οι εκπαιδευτές όχι μόνο δημιουργούν ένα κλίμα διαλόγου στο πλαίσιο
της ομάδας, αλλά επίσης αξιολογούν εάν έχουν εξηγηθεί δεόντως οι διάφορες έννοιες.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται χρόνος για συνεδρίες συζήτησης ή ερωτήσεων και
απαντήσεων για τους τελικούς χρήστες που επιθυμούν να ζητήσουν διευκρινίσεις ή περαιτέρω
πληροφορίες. Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη δομή κάθε διάλεξης, οι ερωτήσεις μπορούν να τίθενται
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ή σε επόμενη συνεδρία συζήτησης υπό τον συντονισμό του εκπαιδευτή
ή του επικεφαλής του εργαστηρίου.
Παρόλο που τον βασικό ρόλο στις παρουσιάσεις εν είδει διάλεξης τον κατέχει ο εκπαιδευτής, θα πρέπει
επίσης να ενθαρρύνονται και οι τελικοί χρήστες να συμβάλλουν ενεργά στις διάφορες υποσυνεδρίες. Οι
συμμετέχοντες μαθαίνουν όχι μόνον από την παροχή επιμόρφωσης αυτήν καθαυτή, αλλά μαθαίνουν και
ακούγοντας ερωτήσεις και προβλήματα που οι ίδιοι δεν έχει τύχει να αντιμετωπίσουν ακόμη. Για τον λόγο
αυτόν, είναι σημαντικό όλοι οι τελικοί χρήστες που παρακολουθούν το εργαστήριο να ενθαρρύνονται και
να αισθάνονται άνετα να ανταλλάσσουν σκέψεις και ιδέες και να συνεισφέρουν καταθέτοντας τις δικές
τους εμπειρίες. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα διεθνή εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες
έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους με πληροφορίες για την εφαρμογή του οικογενειακού
δικαίου της ΕΕ σε άλλα κράτη μέλη, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο.
 Ασκήσεις εργαστηρίου
Πέραν όμως των πληροφοριών σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, στόχος της επιμόρφωσης είναι επίσης
να παράσχει στους συμμετέχοντες κάποια πρακτική εμπειρία όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες των
διασυνοριακών υποθέσεων γονικής μέριμνας, τις ισχύουσες διαδικασίες και τα διαθέσιμα εργαλεία.
Προκειμένου να αναδειχθούν περαιτέρω ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και να δοθεί στους
συμμετέχοντες η δυνατότητα να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η
συμμετοχή τους σε αυτό το μέρος της επιμόρφωσης. Για τον λόγο αυτόν, κάθε θεματική μονάδα θα
συμπληρώνεται από ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις εργαστηρίου. Ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της
μεθόδου είναι ότι η προετοιμασία μιας άσκησης αποτελεί έναν διαδραστικό τρόπο μάθησης. Αφού έχουν
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ακούσει τις διαλέξεις ή έχουν διαβάσει το υλικό αναφοράς, οι συμμετέχοντες δέχονται ευχάριστα την
αλλαγή της τεχνικής παρουσίασης.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί σε κάθε επιμέρους άσκηση θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο και τους
επιμορφωτικούς στόχους των διαφόρων θεματικών μονάδων: για τις ασκήσεις εργαστηρίου για τη γονική
μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα και τη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, η προτεινόμενη επιλογή είναι η προετοιμασία επίλυσης πρακτικών
υποθέσεων, και για την άσκηση για την οικογενειακή διαμεσολάβηση, η οργάνωση μιας αναπαράστασης
διαμεσολάβησης.
 Οι 3 ασκήσεις εργαστηρίου της επιμορφωτικής ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα 3.1 –
3.3.


Προετοιμασία επίλυσης πρακτικών υποθέσεων σε ομάδες εργασίας

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εργαστηρίου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να
χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στην επίλυση πρακτικών υποθέσεων σχετικά με τη
γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών, καθώς και στην προετοιμασία μιας αιτήσεως για την έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως.
Η άσκηση θα πρέπει να ξεκινά με μια σύντομη συνεδρία παρουσία όλων, όπου ο εκπαιδευτής ή ο
επικεφαλής του εργαστηρίου θα παρουσιάσει τις οργανωτικές πτυχές της άσκησης. Θα μπορούσε επίσης να
συμπεριληφθεί μια σύντομη εισαγωγή όσον αφορά την επίλυση πρακτικών υποθέσεων και τα κύρια
ζητήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν οι τελικοί χρήστες.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χωριστούν σε μικρότερες ομάδες εργασίας και να παρασχεθεί
σε καθεμία κάποιος χώρος εργασίας. Η εργασία σε μικρότερες ομάδες έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για
τους συμμετέχοντες: η δυνατότητα εστίασης στην επίλυση πρακτικών υποθέσεων θα τους επιτρέψει να
ενισχύσουν τις προσφάτως αποκτηθείσες γνώσεις τους, εφαρμόζοντάς τις σε συγκεκριμένες υποθέσεις.
Κάτι τέτοιο προσομοιάζει με κατάσταση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μπορεί να
αποτελέσει πολύτιμη εμπειρία για το μέλλον. Το σχήμα της ομάδας εργασίας επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να συμβάλουν ενεργά στον διάλογο και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
Καθώς ένας από τους κύριους στόχους της άσκησης είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των τελικών
χρηστών, είναι σημαντικό ο επικεφαλής του εργαστηρίου να κατανέμει τους συμμετέχοντες στις ομάδες
εργασίας κατά τρόπον ώστε να υποστηρίζεται αυτή η αλληλεπίδραση. σε διεθνή εργαστήρια και στον
βαθμό που το επιτρέπουν οι γλώσσες εργασίας των συμμετεχόντων, είναι σκόπιμο οι ομάδες εργασίας να
απαρτίζονται από τελικούς χρήστες από διαφορετικά κράτη μέλη ή από δικαιοδοσίες με διαφορετικές
νομικές παραδόσεις. Εάν ένα εργαστήριο διοργανώνεται ως επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών σε εθνικό
επίπεδο, θα μπορούσε να ζητηθεί από δικαστές διαφορετικών δικαστηρίων να εργασθούν στην ίδια ομάδα·
σε εργαστήρια που απευθύνονται τόσο σε δικηγόρους όσο και σε δικαστές, οι ομάδες εργασίας δεν θα
πρέπει να αποτελούνται μόνο από άτομα μίας επαγγελματικής ομάδας κ.λπ. Πέραν της επίλυσης της
υποθέσεως, αυτή η ποικιλομορφία θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν καλύτερη
γνώση του τρόπου αντιμετώπισης των ζητημάτων και του τρόπου εφαρμογής των διαφόρων νομικών
πράξεων της ΕΕ σε άλλη χώρα, από άλλο επάγγελμα του νομικού κλάδου, σε άλλη πόλη ή σε άλλο
δικαστήριο.
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 Δεδομένου ότι προτείνονται τρεις ασκήσεις για τα εργαστήρια επί τη βάσει της παρούσας
επιμορφωτικής ενότητας, η αλλαγή της σύνθεσης των ομάδων εργασίας σε κάθε άσκηση θα
ήταν ένας τρόπος περαιτέρω ενίσχυσης της διαδραστικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.
Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ο εκπαιδευτής που συντονίζει κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσει εάν
είναι σκόπιμο να ασχοληθούν όλες οι ομάδες εργασίας με όλες τις πρακτικές υποθέσεις προς επίλυση ή εάν
θα πρέπει να ανατεθούν συγκεκριμένες πρακτικές υποθέσεις προς επίλυση σε διαφορετικές ομάδες
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι τελικοί χρήστες θα μπορέσουν να εξετάσουν διεξοδικά όλα τα
ζητήματα.
Άπαξ και συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας, θα πρέπει να οργανωθούν, να αναπτύξουν μια μέθοδο
εργασίας και να ορίσουν ποιο μέλος ή ποια μέλη της ομάδας θα είναι υπεύθυνα για την παρουσίαση των
συμπερασμάτων της συζήτησής τους στους άλλους τελικούς χρήστες. Ο εκπαιδευτής που έχει την εποπτεία
της άσκησης θα πρέπει να είναι παρών, να παρακολουθεί σε έναν ορισμένο βαθμό την αλληλεπίδραση στο
πλαίσιο κάθε ομάδας, να προσφέρει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση χρόνου, να είναι διαθέσιμος για
να παρέχει διευκρινίσεις και να απαντά σε ερωτήσεις, καθώς και να είναι προετοιμασμένος να συνδράμει
τους συμμετέχοντες εάν αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες ή εάν εκτροχιαστεί η συζήτησή τους.
Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν την εργασία τους, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συγκεντρωθούν
ξανά για να συζητήσουν τα συμπεράσματά τους. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορέσουν να συγκρίνουν τις
λύσεις τους με τα χαρακτηριστικά των πρακτικών υποθέσεων προς επίλυση, να πάρουν και άλλες ιδέες από
τους συναδέλφους τους των άλλων ομάδων και να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της καταληκτικής συζήτησης, είναι σημαντικό να
διασφαλίζεται ότι θα μπορούν όλες οι ομάδες να λάβουν τον λόγο και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα
της εργασίας τους. Θα ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό να συζητείται μία υπόθεση/εργασία τη φορά, να
καλείται ο εισηγητής μίας εκ των ομάδων να παρουσιάσει να συμπεράσματα και τα κύρια στοιχεία της
συζήτησης της ομάδας και στη συνέχεια να ζητείται από τους τελικούς χρήστες των άλλων ομάδων να
διατυπώσουν πρόσθετα σχόλια, διαφορετικές απόψεις κ.λπ. Ολοκληρώνοντας, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
συνοψίσει τα κύρια θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση και να διατυπώσει και τις δικές του παρατηρήσεις,
ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν κατά πόσον χειρίστηκαν επιτυχώς την
υπόθεση ή κατά πόσον υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.


Προσομοίωση

Οι τελικοί χρήστες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια αναπαράσταση διαμεσολάβησης
η οποία θα βασίζεται σε ένα σενάριο διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από γονέα.
Αυτή η άσκηση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα
της οικογενειακής διαμεσολάβησης παίζοντας διάφορους ρόλους. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παίξουν
τους ρόλους των διαδίκων (εν προκειμένω, του ζευγαριού), των διαμεσολαβητών και των παρατηρητών.
Για μια αποτελεσματική διεξαγωγή της προσομοίωσης, θα πρέπει να δημιουργηθούν μικρότερες
παράλληλες ομάδες αποτελούμενες από έξι παίκτες. Σε ορισμένους από τους παίκτες θα δοθούν κρυφά
πληροφορίες και ειδικές οδηγίες για τον ρόλο, και αυτοί οι συμμετέχοντες θα προετοιμάσουν τους ρόλους
τους σε ξεχωριστό χώρο εργασίας.
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Προκειμένου να δοθεί στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να εξερευνήσουν διάφορες φάσεις της
διαδικασίας διαμεσολάβησης, θα οργανωθούν δύο συνεδρίες προσομοίωσης. Οι ομάδες προσομοίωσης θα
αποφασίσουν πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης και τι συμφωνία θα επιτευχθεί στο τέλος. Ο
εκπαιδευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να διακόψει την προσομοίωση όταν το κρίνει σκόπιμο και να
επιτρέψει την υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση.
Στο τέλος αυτής της άσκησης εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προσδιορίσει τις σημαντικότερες
στιγμές της προσομοίωσης και να συζητήσει, παρουσία όλων, με τους τελικούς χρήστες τα αποτελέσματα
της αναπαράστασης διαμεσολάβησης και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.


Εκμάθηση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η εκμάθηση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της
επιμόρφωσης και να παράσχει στους τελικούς χρήστες την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία
κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο σε σχέση με τη διασυνοριακή συνεργασία
σε αστικές υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτόν, οι τελικοί χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με
τους διάφορους ιστοτόπους της ΕΕ για τον συγκεκριμένο τομέα (όπως η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης e-Justice, ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, η βάση Eur-lex, ο
ιστότοπος του Δικαστηρίου –Curia– και ο Δικαστικός Άτλαντας), όπου μπορούν να λάβουν περισσότερες
πληροφορίες και συμβουλές για τον τρόπο εφαρμογής των πράξεων της ΕΕ τις οποίες καλύπτει το
εργαστήριο. Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά αυτούς τους ιστοτόπους, οι συμμετέχοντες θα μάθουν
ενεργά πώς να βρίσκουν τα συναφή νομικά κείμενα και υποθέσεις και να λαμβάνουν βοήθεια επί των
πρακτικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στον
τομέα αυτόν. Κατά συνέπεια, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
για διαδικτυακή έρευνα. Συνιστάται η χρήση της εκμάθησης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά
τη διάρκεια των υποσυνεδριών του εργαστηρίου που αφορούν τη διασυνοριακή απαγωγή παιδιών εντός της
ΕΕ και τη διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ κεντρικών αρχών, στις οποίες η
βασική μέθοδος επιμόρφωσης θα είναι η διδασκαλία εν είδει διάλεξης.
 Στο Μέρος V θα συμπεριληφθούν πρόσθετες ειδικές ανά θέμα ιδέες και συμβουλές για το
πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει μια υποσυνεδρία, να υποστηρίξει καλύτερα την ενεργητική
συμμετοχή των τελικών χρηστών και να κινήσει το ενδιαφέρον τους. Θα προταθούν επίσης
περαιτέρω, ενδεχομένως συναφή, θέματα για συζήτηση, εάν υπάρχει αρκετός χρόνος κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου.
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IV.

Οργάνωση εργαστηρίου: πρακτικές πτυχές

1. Καθορισμός της ομάδας-στόχου – συγκρότηση μιας ομάδας συμμετεχόντων
Ένα από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την οργάνωση ενός εργαστηρίου είναι ο
καθορισμός της ομάδας-στόχου. Ένας κύκλος μαθημάτων για το ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο είναι
δυνατό να διαρθρωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, καθώς μπορεί να έχει μια αμιγώς εθνική οπτική,
να είναι ανοικτός σε τελικούς χρήστες από μια συγκεκριμένη περιφέρεια της Ευρώπης, π.χ. από γειτονικές
χώρες, ή να είναι ανοικτός σε συμμετέχοντες από όλη την Ένωση. Υπάρχουν επίσης διάφορες διαθέσιμες
επιλογές σε σχέση με το υπόβαθρο επαγγελματικής κατάρτισης των τελικών χρηστών, καθώς μπορεί να
διοργανωθούν εργαστήρια για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα του νομικού κλάδου ή για την προαγωγή
ανταλλαγών μεταξύ δικαστών, δικηγόρων, λειτουργών κ.λπ. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για
το επίπεδο του εργαστηρίου, καθώς ένα εργαστήριο μπορεί να απευθύνεται σε συμμετέχοντες χωρίς
προηγούμενη γνώση του αντικειμένου, σε επαγγελματίες νομικούς που εργάζονται στον τομέα του
οικογενειακού δικαίου αλλά χωρίς εμπειρία σε διασυνοριακές υποθέσεις ή σε δικαστές ή δικηγόρους με
μεγαλύτερη εμπειρία, οι οποίοι επιδιώκουν πρωτίστως να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να έχουν
τη δυνατότητα συζητήσεων με συναδέλφους και ανταλλαγής εμπειριών.
 Το συγκεκριμένο σημείο εστίασης κάθε εργαστηρίου θα εξαρτάται από τη φύση, τη
λειτουργία, την αποστολή και τους στόχους του φορέα παροχής της επιμόρφωσης.
 Στην ανάλυση των διαφόρων υποσυνεδριών στο Μέρος V του παρόντος οδηγού έχουν
ενσωματωθεί πληροφορίες για το πώς μπορεί να προσαρμοσθεί το πρόγραμμα του
εργαστηρίου στις συγκεκριμένες επιμορφωτικές ανάγκες της εκάστοτε ομάδας-στόχου.
Άπαξ και καθορισθεί η ομάδα-στόχος, θα πρέπει να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση στα
άτομα του συγκεκριμένου κύκλου, τα οποία και θα πρέπει να προσκληθούν να παρακολουθήσουν το
εργαστήριο. Ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, τους διαθέσιμους πόρους και τις επιμορφωτικές
προτεραιότητες, ο διοργανωτής του εργαστηρίου θα πρέπει να αποφασίσει έναν ενδεικτικό αριθμό
συμμετεχόντων. Για ένα εντατικό, διαδραστικό εργαστήριο, προτείνεται μια μάλλον μικρή και ευέλικτη
ομάδα 20 έως 30 συμμετεχόντων. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι συμμετέχοντες θα έχουν περισσότερη
ευχέρεια να υποβάλλουν ερωτήσεις, να θέτουν πρόσθετα ζητήματα ενδιαφέροντος και να αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, ενώ οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα τον ρυθμό και τις
επιμορφωτικές ανάγκες της ομάδας και να προσαρμοσθούν αναλόγως.
Δεδομένου ότι ένας παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία ενός επιμορφωτικού προγράμματος είναι η
συνοχή της ομάδας συμμετεχόντων, θα ήταν χρήσιμο για τους διοργανωτές του εργαστηρίου να διαθέτουν
κάποια στοιχεία σχετικά με το υπόβαθρο και τις επιμορφωτικές προτεραιότητες των τελικών χρηστών. Ένα
αποτελεσματικό μέσο εν προκειμένω θα μπορούσε να είναι ένα ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης που
θα καλύπτει ορισμένα βασικά θέματα και θα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο εγγραφής. Οι τελικοί χρήστες
της καθορισμένης ομάδας-στόχου θα μπορούσαν να κληθούν να παράσχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά
με την εμπειρία τους στο οικογενειακό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και την εξοικείωσή τους με τις
βασικές πράξεις που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Θα μπορούσαν να αναφέρουν τους
λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτήν την επιμόρφωση και τις κύριες
προσδοκίες τους σε σχέση με τη διεξαγωγή ενός εργαστηρίου. Αξιολογώντας αυτές τις πληροφορίες, οι
διοργανωτές του εργαστηρίου θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν ποιοι τελικοί χρήστες εντάσσονται στην
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ομάδα-στόχο και ποιων οι επιμορφωτικές προτεραιότητες αντιστοιχούν καλύτερα στους στόχους του
προγράμματος.
Το ίδιο ερωτηματολόγιο θα μπορούσε επίσης να φανεί χρήσιμο εάν η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
παρακολούθηση του εργαστηρίου υπερβαίνει τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένες εγγραφές έναντι άλλων, και οι πληροφορίες που περιέχονται
στο ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βάση για την επιλογή.
Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτό το πλαίσιο είναι η σύνθεση μιας
αντιπροσωπευτικής ομάδας τελικών χρηστών: εάν η συμμετοχή δεν περιορίζεται σε μία μόνο ιθαγένεια,
περιφέρεια ή επαγγελματική κατάρτιση ή εάν η επιμόρφωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε
περισσότερες από μία γλώσσες εργασίας, θα πρέπει να επιδιωχθεί η διασφάλιση κάποιας ισορροπίας
μεταξύ ιθαγενειών, περιοχών, επαγγελμάτων, φύλων των συμμετεχόντων και γλωσσών εργασίας. Ένα
επιπλέον κριτήριο που είναι σκόπιμο να συνεκτιμηθεί σε μια τέτοια επιλογή είναι η δυνατότητα περαιτέρω
διάδοσης των πληροφοριών εκ μέρους των συμμετεχόντων. Εάν ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος
και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν περισσότερα από ένα άτομα που εργάζονται μαζί, θα μπορούσε το
ένα από αυτά τα άτομα να παρακολουθήσει τον κύκλο μαθημάτων και να μεταδώσει τις αποκτηθείσες
γνώσεις στους συναδέλφους του. Παρομοίως, θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα στους συμμετέχοντες
που είναι διατεθειμένοι να διαδώσουν περαιτέρω τις πληροφορίες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης, καθώς κάτι τέτοιο θα ενισχύσει το παραγόμενο αποτέλεσμα του εργαστηρίου και θα δώσει
σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών του νομικού κλάδου τη δυνατότητα πρόσβασης στην
επιμόρφωση.
 Ένα πρότυπο για το ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης διατίθεται στο Παράρτημα 5.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος όλων των
συμμετεχόντων του εργαστηρίου. Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν επίσης οι πληροφορίες για το
επαγγελματικό τους υπόβαθρο, τη χώρα ή περιφέρεια προέλευσής τους και ενδεχομένως τα στοιχεία
επικοινωνίας τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει πάντοτε να ζητείται η έγκριση των τελικών χρηστών
προτού συμπεριληφθούν και καταστούν δημοσίως διαθέσιμες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
οι ταχυδρομικές διευθύνσεις τους. Ο κατάλογος συμμετεχόντων θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πακέτο
χρήστη και ενδεχομένως επίσης στις προκαταρκτικές πληροφορίες που πρόκειται να παρασχεθούν πριν από
την έναρξη του εργαστηρίου.
 Ένα πρότυπο για τον κατάλογο συμμετεχόντων διατίθεται στο Παράρτημα 6.

2. Χώρος διεξαγωγής και απαραίτητος εξοπλισμός
Προκειμένου να διοργανωθεί αποτελεσματικά ένα εργαστήριο επί τη βάσει της επιμορφωτικής ενότητας,
θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος να διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που απαιτούνται
για την επιτυχή διεξαγωγή του κύκλου μαθημάτων.
Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αίθουσες συνεδρίων και εργασίας
διαφόρων διαστάσεων, προκειμένου να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στον χώρο εργασίας των
συμμετεχόντων. Μια μεγαλύτερη αίθουσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις παρουσιάσεις εν είδει
διαλέξεων ενώπιον όλων, ενώ για την προετοιμασία των ασκήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μικρότεροι χώροι όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να εργάζονται σε ομάδες. Άλλοι παράγοντες που πρέπει

22

να ληφθούν υπόψη είναι η διαρρύθμιση, ο φωτισμός και ο κλιματισμός της αίθουσας, καθώς η δημιουργία
μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να
παρακολουθήσουν επιτυχώς το εργαστήριο.
 Όταν υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη αίθουσα για το εργαστήριο, θα μπορούσε να εξετασθεί η
δυνατότητα αναδιάταξης του χώρου προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες
κάθε υποσυνεδρίας του εργαστηρίου.
Πέραν τούτου, για την αποτελεσματική υλοποίηση του κύκλου μαθημάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία πολυμέσων. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν
παρουσιάσεις PowerPoint, βίντεο και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να
χρησιμεύσουν βιντεοπροβολείς LCD, εγκαταστάσεις βίντεο, οθόνες προβολής και εξοπλισμός ήχου. Σε
εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε περισσότερες από μία γλώσσες, θα χρειάζεται επίσης εξοπλισμός
διερμηνείας.
Δεδομένου ότι σε ορισμένες υποσυνεδρίες η προτεινόμενη μέθοδος εργασίας είναι η εκμάθηση με τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας χώρος διεξαγωγής που να διαθέτει
σταθμούς εργασίας με υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους εκπαιδευτές και τους
συμμετέχοντες.
 Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι σταθμοί εργασίας στον χώρο διεξαγωγής του
εργαστηρίου, πρέπει να εξετασθεί ως εναλλακτική λύση το ενδεχόμενο οι ομάδες
συμμετεχόντων να μοιράζονται τους ήδη υπάρχοντες.
 Μπορεί επίσης να ζητηθεί η υποστήριξη των τελικών χρηστών: οι συμμετέχοντες μπορούν
να κληθούν να φέρουν μαζί τους τον δικό τους υπολογιστή και να τον χρησιμοποιήσουν
κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Πρέπει επίσης να καθορισθεί συγκεκριμένος χώρος για τα διαλείμματα για καφέ και για τα μεσημεριανά
γεύματα, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των
συμμετεχόντων και της μεταξύ τους γνωριμίας. Στον χρόνο αυτόν, οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να
αλληλεπιδρούν λιγότερο επίσημα, γεγονός που πιθανότατα θα έχει αντίκτυπο στο κλίμα εργασίας, θα
επιτρέψει μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων και θα ενισχύσει την προσήλωσή
τους στον κύκλο μαθημάτων.
Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλισθεί ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στον επιλεχθέντα χώρο διεξαγωγής,
π.χ. με τα δημόσια μέσα μεταφοράς εάν πρόκειται για τοπικά εργαστήρια, ή κοντά σε αεροδρόμιο εάν
πρόκειται για διεθνή εργαστήρια. Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι το κατά πόσον οι
συμμετέχοντες που θα ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα μπορέσουν εύκολα να
ρυθμίσουν το θέμα της διαμονής στην περιοχή.

3. Προκαταρκτικές πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες
Αφού οργανώσουν το εργαστήριο και λάβουν απόφαση για τη σύνθεση της ομάδας συμμετεχόντων, οι
διοργανωτές του εργαστηρίου πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα τεθούν στη διάθεση των τελικών χρηστών
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσματική υλοποίηση του εργαστηρίου.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την επιτυχία του εργαστηρίου είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι τελικοί
χρήστες θα έχουν το ίδιο επίπεδο γνώσεων όταν προσέλθουν στο εργαστήριο. Για τον λόγο αυτόν, θα
πρέπει να τεθεί στη διάθεσή τους εκ των προτέρων κάποιο πληροφοριακό υλικό αναφοράς επί του
αντικειμένου, το οποίο και θα θεωρείται προαπαιτούμενο κατά την έναρξη του κύκλου μαθημάτων. Θα
μπορούσαν να αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες οι βασικές νομικές πράξεις (νέος κανονισμός
Βρυξέλλες II, σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών), καθώς
και να τους δοθεί πρόσβαση στον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να
ενθαρρυνθούν να αφιερώσουν κάποιον χρόνο για να μελετήσουν το υλικό, ιδίως να μελετήσουν τον κύκλο
ηλεκτρονικών μαθημάτων και να κάνουν τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (τεστ ερωτήσεων) που
περιλαμβάνονται. Κατά συνέπεια, όλοι οι τελικοί χρήστες θα έχουν μια πρώτη εξοικείωση με τις βασικές
πράξεις που αφορούν τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, και θα είναι σε θέση να
προσδιορίσουν τις πτυχές οι οποίες τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και για τις οποίες αναμένουν περαιτέρω
ανάλυση κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων και, ενδεχομένως, ακόμη και να αναπτύξουν
συγκεκριμένα ερωτήματα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο αποστολής μίας ή περισσοτέρων από τις ασκήσεις
εργαστηρίου στους συμμετέχοντες πριν από την έναρξη του εργαστηρίου. Θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν τα πραγματικά περιστατικά των πρακτικών υποθέσεων προς επίλυση μαζί με τις
ερωτήσεις, καθώς και το σενάριο υποθέσεως, και να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να αρχίσουν να
σκέπτονται πιθανές λύσεις.
 Πέρα από την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των τελικών χρηστών για τον κύκλο
ηλεκτρονικών μαθημάτων εν γένει, με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσε να μειωθεί ο χρόνος
που απαιτείται για την κατανόηση των πραγματικών περιστατικών των πρακτικών
υποθέσεων προς επίλυση κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Επιπροσθέτως, θα ήταν σκόπιμο να διασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες είναι επίσης προετοιμασμένοι και
ενήμεροι για τις οργανωτικές λεπτομέρειες του εργαστηρίου. Πρέπει επομένως να δοθεί το τελικό
πρόγραμμα του εργαστηρίου μαζί με κάποιες βασικές πληροφορίες για τα προφίλ των εκπαιδευτών και –
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμφωνήσει– των άλλων συμμετεχόντων. Θα μπορούσαν να παρασχεθούν
επίσης πρακτικές πληροφορίες όσον αφορά τον χώρο διεξαγωγής, τις διαθέσιμες υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια του κύκλου μαθημάτων και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες χρειάζεται να ταξιδέψουν, τις
ρυθμίσεις για τη διαμονή και το ταξίδι τους.
Πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των προκαταρκτικών
πληροφοριών στους συμμετέχοντες. Ιδίως όσον αφορά τον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων, θα ήταν
σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι τελικοί χρήστες έχουν αρκετό χρόνο να μελετήσουν το υλικό που
περιέχει. Παρομοίως, οι πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του εργαστηρίου θα ήταν ενδιαφέρουσες
και χρήσιμες αρκετά νωρίτερα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να τις λάβουν υπόψη τους για να
κανονίσουν το πρόγραμμά τους.
 Συνιστάται να δοθεί στους τελικούς χρήστες πρόσβαση στον κύκλο ηλεκτρονικών
μαθημάτων περίπου ένα μήνα πριν από το εργαστήριο.
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4. Αξιολόγηση εργαστηρίου
Επιπλέον των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της καταληκτικής συνεδρίας και της
ανεπίσημης αλληλεπίδρασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου από τους εκπαιδευτές και τους
συμμετέχοντες σχετικά με το τι τους άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο και πού θεωρούν ότι υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης, θα μπορούσαν να ζητηθούν σχόλια και παρατηρήσεις με πιο συστηματικό τρόπο.
Προτείνεται ένα σύστημα αξιολόγησης δύο σταδίων, καθώς θα επέτρεπε όχι μόνο την άμεση λήψη σχολίων
και παρατηρήσεων αλλά και μια εκτίμηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του εργαστηρίου σε πιο
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο στο τέλος του
εργαστηρίου, εστιάζοντας στην ποιότητα του ίδιου του εργαστηρίου. Οι τελικοί χρήστες θα μπορούσαν να
κληθούν:
 να παράσχουν μια γενική αξιολόγηση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας του σεμιναρίου·
 να διατυπώσουν σχόλια για τους εκπαιδευτές, καταθέτοντας τη γνώμη τους για τις εξειδικευμένες
γνώσεις, το περιεχόμενο των διαλέξεων, τον τρόπο διδασκαλίας, την παρουσίαση και τη
συζήτηση κάθε διάλεξης·
 να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το αν το αντικείμενο εξετάσθηκε σύμφωνα με τις
προσδοκίες τους, αν απέκτησαν νέες γνώσεις για το αντικείμενο και, τέλος, αν έλαβαν χρήσιμες
συμβουλές για την εφαρμογή και επιβολή του οικογενειακού δικαίου της ΕΕ·
 να διατυπώσουν σχόλια για την καταλληλότητα, τη χρησιμότητα και την ποιότητα του κύκλου
ηλεκτρονικών μαθημάτων·
 να αξιολογήσουν την οργάνωση, τις προκαταρκτικές πληροφορίες και το επιμορφωτικό υλικό που
παρασχέθηκε·
 να εκφράσουν τη γνώμη τους για τις δραστηριότητες, τα θέματα και τις προτεραιότητες που θα
επιθυμούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο.


Θα μπορούσε να προσφερθεί ένα μικρό κίνητρο, π.χ. ένα αναμνηστικό,
προκειμένου να υποβληθούν περισσότερα έντυπα αξιολόγησης.

 Ένα πρότυπο για το έντυπο άμεσης αξιολόγησης διατίθεται στο Παράρτημα 7
Θα αποσταλεί επίσης στους συμμετέχοντες ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σε μεταγενέστερο
στάδιο (π.χ. ένα μήνα μετά το εργαστήριο), που θα επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της επιμόρφωσης. Οι
τελικοί χρήστες θα μπορούσαν να κληθούν:
 να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της επιμόρφωσης στην επαγγελματική τους ζωή και να
προσδιορίσουν τα στοιχεία του εργαστηρίου τα οποία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα από αυτήν την
άποψη·
 να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το αν είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις πράξεις
οικογενειακού δικαίου της ΕΕ στην εργασία τους·
 να διατυπώσουν σχόλια για τη χρησιμότητα του υλικού που παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης για την εργασία τους·
 να αναφέρουν εάν μπόρεσαν να διαδώσουν περαιτέρω τις πληροφορίες και το υλικό που έλαβαν
στο εργαστήριο·
 να καταθέσουν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω το εργαστήριο και ποια άλλα
θέματα πρέπει να καλυφθούν από την επιμόρφωση.
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 Ένα πρότυπο για το έντυπο μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης διατίθεται στο Παράρτημα 8.
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V.

Οργάνωση εργαστηρίου: δομή, περιεχόμενο και μεθοδολογία

1. Η διάρθρωση της επιμορφωτικής ενότητας σε θεματικές μονάδες και υποσυνεδρίες
Για την επιμορφωτική ενότητα με τίτλο «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» και τα αντίστοιχα εργαστήρια, προτείνουμε μια δομή βάσει
θεματικών μονάδων, με συνδυασμό υποσυνεδριών πρακτικού και πιο θεωρητικού περιεχομένου.
Κάθε θεματική μονάδα θα εστιάζει σε συγκεκριμένο ζήτημα γονικής μέριμνας σε υποθέσεις διασυνοριακού
χαρακτήρα και η διάκριση αυτή θα συνιστά τη βάση για τη διάρθρωση τυχόν μελλοντικών εργαστηρίων επί
τη βάσει της επιμορφωτικής ενότητας. Για την υλοποίηση της παρούσας επιμορφωτικής ενότητας,
προτείνονται οι ακόλουθες τέσσερις θεματικές μονάδες: i) γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού
χαρακτήρα, ii) δικονομικές διατάξεις σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, iii) έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και iv) οικογενειακή διαμεσολάβηση.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου της επιμορφωτικής ενότητας,
είναι σκόπιμο κάθε θεματική μονάδα να διαιρείται σε υποσυνεδρίες, οι οποίες θα πραγματεύονται
συγκεκριμένες πτυχές του αντικειμένου. Κατά συνέπεια, κάθε εργαστήριο θα απαρτίζεται από διάφορες
υποσυνεδρίες, διασφαλίζοντας την εναλλαγή μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών μερών. Ωστόσο, η τελική
του δομή θα πρέπει να διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των τελικών χρηστών
και τις σχετικές επιμορφωτικές προτεραιότητες. Με την προσθήκη εναρκτήριων και καταληκτικών
υποσυνεδριών, οι οποίες εξυπηρετούν τόσο παιδαγωγικούς όσο και οργανωτικούς σκοπούς, ένα εργαστήριο
διάρκειας δυόμισι ημερών θα μπορούσε να οργανωθεί όπως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω:
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Ενδεικτικό πρόγραμμα εργαστηρίου
Α. Εναρκτήρια υποσυνεδρία
Πρώτη θεματική μονάδα: Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα
Β. Γονική μέριμνα: κανόνες περί της δικαιοδοσίας, της λήψης προσωρινών μέτρων και του
εφαρμοστέου δικαίου
Γ. Διασυνοριακή απαγωγή παιδιού εντός της ΕΕ
Δ. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τα δικαιώματα
προσωπικής επικοινωνίας και της απαγωγής παιδιού
Ε. Άσκηση Ι: Επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιού
Δεύτερη θεματική μονάδα: Δικονομικές διατάξεις σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου
ΣΤ. Ακρόαση του παιδιού και διεξαγωγή αποδείξεων
Ζ. Διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ κεντρικών αρχών
Τρίτη θεματική μονάδα: Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου
Η. Έκδοση προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου
Θ. Άσκηση ΙΙ: Επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
Τέταρτη θεματική μονάδα: Οικογενειακή διαμεσολάβηση
Ι. Εισαγωγή στην οικογενειακή διαμεσολάβηση
ΙΑ. Άσκηση ΙΙΙ: Προσομοίωση οικογενειακής διαμεσολάβησης σε υπόθεση διασυνοριακής απαγωγής
παιδιού (Συνεδρίες Ι και ΙΙ)
ΙΒ. Καταληκτική υποσυνεδρία
 Ένα πρότυπο ενδεικτικού προγράμματος εργαστηρίου διατίθεται στο Παράρτημα 1.
Η προτεινόμενη δομή περιλαμβάνει επί του παρόντος δώδεκα διαφορετικές υποσυνεδρίες. Ωστόσο, ο
διοργανωτής ενός εργαστηρίου έχει σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει τις θεματικές
μονάδες, να αποφασίσει να εμβαθύνει περισσότερο σε κάποιες από αυτές, να συγχωνεύσει ορισμένες
υποσυνεδρίες ή να αποφασίσει να ανακατανείμει τον χρόνο μεταξύ ασκήσεων και θεωρητικών
παρουσιάσεων.
Οι διάφορες επιμέρους υποσυνεδρίες θα μπορούσαν να ανατεθούν είτε σε ισάριθμους εκπαιδευτές είτε σε
λιγότερα άτομα τα οποία θα καλύπτουν περισσότερα από ένα θέματα. Τέσσερα έως έξι άτομα συνιστούν
πιθανότατα ιδανικό αριθμό εκπαιδευτών, δεδομένου ότι η επιλογή αυτή προσφέρει επαρκές χρονικό
διάστημα αφενός στους τελικούς χρήστες ώστε να προσαρμοσθούν στον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτή
και αφετέρου στον εκπαιδευτή ώστε να κατανοήσει καλύτερα και να καλύψει τις επιμορφωτικές ανάγκες
τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κάποια ποικιλία μεταξύ των διαφόρων επιμέρους υποσυνεδριών. Η
απόφαση για το πώς ακριβώς πρέπει να κατανεμηθούν οι διάφορες υποσυνεδρίες ανήκει στον διοργανωτή
του εργαστηρίου· ωστόσο, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα εξής στοιχεία:
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Μια πρώτη ιδέα θα ήταν η κατανομή των θεματικών μονάδων στους εκπαιδευτές ανάλογα με την
εξειδίκευσή τους: ένας εκπαιδευτής που εξειδικεύεται στην οικογενειακή διαμεσολάβηση θα
μπορούσε, επί παραδείγματι, να αναλάβει τις παρουσιάσεις και την άσκηση που πραγματεύονται
αυτό το θέμα, ένας άλλος θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικών
αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου κ.λπ.
Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν να επιλεγεί ο εκπαιδευτής για κάθε παρουσίαση με βάση το
επαγγελματικό του υπόβαθρο. Ένα άτομο από τον ακαδημαϊκό χώρο θα μπορούσε να αναλάβει τις
κάπως πιο θεωρητικές παρουσιάσεις (όπως η «Γονική μέριμνα: κανόνες περί της δικαιοδοσίας, της
λήψης προσωρινών μέτρων και του εφαρμοστέου δικαίου», «Έκδοση προδικαστικής αποφάσεως
σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου» κ.λπ.), ενώ ένας δικαστής θα μπορούσε να αναλάβει τα
θέματα που συνδέονται περισσότερο με τη δικαστική πρακτική (π.χ. «Διασυνοριακή επικοινωνία
μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ κεντρικών αρχών» ή «Ακρόαση του παιδιού και διεξαγωγή
αποδείξεων»).
Μια ακόμη δυνατότητα θα ήταν να ορισθεί ένας ειδικός για να αναλάβει όλες τις ασκήσεις
προκειμένου να ακολουθήσει μια συνεκτική προσέγγιση και να δώσει στους συμμετέχοντες τη
δυνατότητα να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη μέθοδο εργασίας, ενώ το πιο θεωρητικό μέρος θα
μπορούσε να καλυφθεί από περισσότερους εκπαιδευτές.

 Κατά την αναλυτική παρουσίαση της δομής του εργαστηρίου κατωτέρω, θα παρασχεθούν πιο
συγκεκριμένες ιδέες για το προφίλ του εκπαιδευτή που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε επιμέρους
υποσυνεδρία.

2. Αναλυτικό περιεχόμενο κάθε επιμέρους υποσυνεδρίας: αντικείμενο και στόχοι,
επιμορφωτικό υλικό, μεθοδολογία
A. Εναρκτήρια υποσυνεδρία
Ο κύριος στόχος αυτής της πρώτης συνεδρίας είναι να καλωσορίσει τους εκπαιδευτές και τους
συμμετέχοντες στο εργαστήριο, να ορίσει το πλαίσιο υπενθυμίζοντάς τους τη διάρθρωση της επιμόρφωσης
και να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και την ενεργητική συμμετοχή τους στον κύκλο μαθημάτων.
1. Παρουσίαση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών
Η εναρκτήρια συνεδρία πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
συστηθούν, να παρουσιάσουν την εθνική καταγωγή και το επαγγελματικό τους υπόβαθρο και να εξηγήσουν
τις προσδοκίες τους όσον αφορά το εργαστήριο. Με τον τρόπο αυτόν, οι τελικοί χρήστες θα συνηθίσουν να
μιλούν ενώπιον της ομάδας, κάτι που θα διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή στις επόμενες συνεδρίες,
και θα μάθουν περισσότερα για το υπόβαθρο των συναδέλφων τους. Το να μάθουν οι εκπαιδευτές και οι
συμμετέχοντες ποιες ιθαγένειες και επαγγελματικές ομάδες εκπροσωπούνται στο εργαστήριο μπορεί να
είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της συζήτησης, καθώς και να αποτελέσει πλεονέκτημα για τη
διασφάλιση αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών. Η δυνατότητα να μάθει από τους
συμμετέχοντες τι εμπειρία διαθέτουν ήδη σε αυτόν τον τομέα και τι επιζητούν πρωτίστως από την
επιμόρφωση μπορεί να βοηθήσει τον επικεφαλής του εργαστηρίου να προσαρμόσει καλύτερα το
πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων, δίνοντας έμφαση σε ορισμένες πτυχές,
προσαρμόζοντας τον χρόνο που διατίθεται στις διάφορες υποσυνεδρίες κ.λπ.
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 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ζητώντας από τους συμμετέχοντες να θέσουν ένα βασικό ζήτημα

το οποίο αναμένουν να εξετασθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ή να αναφέρουν ποιο ήταν
το στοιχείο που τους οδήγησε να εγγραφούν στον κύκλο μαθημάτων.
2. Παρουσίαση του προγράμματος του εργαστηρίου
Το εργαστήριο πρέπει να ξεκινά με μια παρουσίαση του προγράμματος, του αντικειμένου και των στόχων
του. Πρέπει να γίνει μια συνοπτική περιγραφή των τεσσάρων θεματικών μονάδων καθώς και της
διάρθρωσής τους σε υποσυνεδρίες. Θα αναφερθεί σε τι επικεντρώνεται κάθε υποσυνεδρία και θα
επισημανθεί τι είδους συμβολή αναμένεται από τους συμμετέχοντες σε κάθε μέρος του προγράμματος.
Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι τελικοί χρήστες τον σκοπό κάθε υποσυνεδρίας και τη ροή του
προγράμματος του εργαστηρίου, προκειμένου να παρακολουθήσουν καλύτερα τις συζητήσεις και να
φροντίσουν να μην χάσουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις ή να διευκρινίσουν τυχόν ασαφή σημεία.
3. Παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού
Η εναρκτήρια συνεδρία αποτελεί επίσης την ευκαιρία για την παρουσίαση του υλικού που περιέχει το
πακέτο χρήστη, καθώς και της λειτουργίας του, προκειμένου οι τελικοί χρήστες να μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου. Εν προκειμένω, θα μπορούσε να αναφερθεί ο
κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων και να επεξηγηθεί ο ρόλος του ως εργαλείου αναφοράς μετά το
εργαστήριο. Θα πρέπει να γίνει μια συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της τεκμηρίωσης σε
ηλεκτρονική μορφή (όλα τα συναφή νομικά κείμενα, σύνδεσμοι προς διαδικτυακές πηγές, προτεινόμενες
λύσεις για τις ασκήσεις επίλυσης πρακτικών υποθέσεων, εκθέσεις κρατών μελών και γενική βιβλιογραφία
κ.λπ.) και να γίνουν διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα που θα διατεθούν στους συμμετέχοντες σε έντυπη
μορφή κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (π.χ. παρουσιάσεις και σχεδιαγράμματα εκπαιδευτών, βασικά
νομικά κείμενα, τα σενάρια υποθέσεων για τις ασκήσεις εργαστηρίου, έγγραφα όπως ο κατάλογος
συμμετεχόντων, τα εργαλεία αξιολόγησης του εργαστηρίου κ.λπ.).
4. Παρουσίαση των οργανωτικών πτυχών του εργαστηρίου
Εν συνεχεία, πρέπει να παρουσιασθούν όλες οι υλικοτεχνικές πτυχές του εργαστηρίου. Θα αναφερθούν
λεπτομερώς οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου για τις διάφορες
συνεδρίες, τις ασκήσεις και τα διαλείμματα, η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, Wi-Fi,
βιβλιοθήκης, σταθμού εργασίας κ.λπ., ενώ επίσης θα δοθούν πληροφορίες για τα γεύματα, δείπνα ή άλλες
κοινωνικές δραστηριότητες που προβλέπονται. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι, εν είδει υπενθύμισης,
θα επισημανθούν στους τελικούς χρήστες όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτιστοποίηση της
συμμετοχής τους στο εργαστήριο, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησής τους. Επίσης, θα τονισθεί η
σημασία των κοινών δραστηριοτήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή μια λιγότερο επίσημη
αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές και τους λοιπούς συμμετέχοντες.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Παρουσίαση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών.
 Διασφάλιση της ενημέρωσης των τελικών χρηστών για το πρόγραμμα, το αντικείμενο και τους
στόχους του εργαστηρίου.
 Διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής χρήσης του επιμορφωτικού υλικού (πακέτο χρήστη).
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Παροχή απαραίτητων πρακτικών πληροφοριών για την υλοποίηση του εργαστηρίου.



Επιμορφωτικό υλικό
Απαραίτητο υλικό

(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Τελική έκδοση του προγράμματος του εργαστηρίου

β.

Κατάλογος εκπαιδευτών και κατάλογος συμμετεχόντων

Σε αυτήν την υποσυνεδρία, ο επικεφαλής του εργαστηρίου θα προβεί σε πλήρη παρουσίαση του πακέτου
χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων και της τεκμηρίωσης σε
ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να πληροφορήσει τους συμμετέχοντες για τα διάφορα χαρακτηριστικά
του πακέτου χρήστη.
Μεθοδολογία
1.

Χρονικό πλαίσιο

Ο χρόνος που διατίθεται στην εναρκτήρια συνεδρία θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων που
παρακολουθούν το εργαστήριο. Δεδομένου ότι, ιδανικά, το εργαστήριο θα παρακολουθήσουν περίπου 20
έως 30 συμμετέχοντες, η εναρκτήρια συνεδρία πρέπει να έχει διάρκεια περίπου 45 λεπτών, προκειμένου να
διασφαλίζεται επαρκής χρόνος για όλους τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες για να συστηθούν και
να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
2.

Προφίλ των εκπαιδευτών

Η εναρκτήρια συνεδρία θα διεξαχθεί παρουσία όλων υπό τον συντονισμό του επικεφαλής του εργαστηρίου,
που είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της συνεκτικής διαχείρισης του εργαστηρίου. Θα πρόσφερε
προστιθέμενη αξία η ανάθεση του ρόλου του «επικεφαλής του εργαστηρίου» στο άτομο που είναι αρμόδιο
για τη διοργάνωση του εργαστηρίου. Το άτομο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για να παρουσιάσει τη δομή
και τους βασικούς στόχους του προγράμματος, καθώς έχει λάβει όλες τις αποφάσεις και έχει δώσει
προτεραιότητα σε συγκεκριμένα στοιχεία της επιμόρφωσης έναντι άλλων.
3.

Μέθοδος διδασκαλίας

Αυτή η υποσυνεδρία πρέπει να διεξαχθεί παρουσία όλων, με την ενεργητική συνεργασία όλων των
συμμετεχόντων, καθώς επίσης, στο μέτρο του δυνατού, και των εκπαιδευτών.
Η υποσυνεδρία θα αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος θα είναι διαδραστικό· όλοι οι συμμετέχοντες
θα λάβουν τον λόγο και θα συστηθούν παρουσιάζοντας εν συντομία τον εαυτό τους, ενώ το δεύτερο μέρος
θα επικεντρώνεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το εργαστήριο. Η σειρά με την οποία θα
καλυφθούν τα διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα αποφασισθεί από τον επικεφαλής του
εργαστηρίου.
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 Δεδομένου ότι η συμμετοχή των τελικών χρηστών είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή
υλοποίηση του εργαστηρίου, η εναρκτήρια υποσυνεδρία θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή
ευκαιρία για την ενθάρρυνση της συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτών και συμμετεχόντων ευθύς
εξαρχής, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι αισθάνονται άνετα να λαμβάνουν τον λόγο και
να θέτουν οποιοδήποτε ζήτημα.

B. Γονική μέριμνα: κανόνες περί της δικαιοδοσίας, της λήψης προσωρινών μέτρων και του
εφαρμοστέου δικαίου
1. Καθορισμός του πλαισίου: η γονική μέριμνα και η προστασία του παιδιού
Καθώς η έννοια της γονικής μέριμνας καλύπτει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι ενός παιδιού
και των περιουσιακών του στοιχείων, το σημείο αφετηρίας της παρουσίασης θα μπορούσε να είναι μια
επεξήγηση της προστασίας του παιδιού στη διεθνή σφαίρα. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κυρώσει τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, η οποία ορίζει γενικές αρχές
και επικεντρώνεται πρωτίστως στο συμφέρον του παιδιού. Προκειμένου να δοθεί στους τελικούς χρήστες
μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο, θα μπορούσαν να παρουσιασθούν
συνοπτικά οι συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1950 και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1996, καθώς και οι συμβάσεις της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό
διεθνές δίκαιο (HCCH).
 Θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στην ερώτηση B.3 των εκθέσεων κρατών μελών, που
παρέχει μια γενική επισκόπηση των διεθνών και διμερών συνθηκών των οποίων είναι
συμβαλλόμενα μέρη τα διάφορα κράτη μέλη.
Η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού θεσπίζεται στο
άρθρο 3, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Αυτή η πρωταρχική υποχρέωση
τονίζεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (εφεξής: Χάρτης), ο οποίος από τον Δεκέμβριο
του 2009 αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να επισημανθεί το
ιστορικό πλαίσιο του Χάρτη και ο ρόλος του στην ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να αναλυθούν τα άρθρα 24 και 32
του Χάρτη που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών.
 Εδώ θα μπορούσε να αναφερθεί «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν σε
επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στο εν λόγω θεματολόγιο προβλέπεται, επί παραδείγματι, αναθεώρηση
του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II έως το 2013, με στόχο να διασφαλίζεται, προς το
συμφέρον των παιδιών, η όσο το δυνατόν ταχύτερη αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων.
Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των τελικών χρηστών στο γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να
θεσπίζει ουσιαστικές ή δικονομικές διατάξεις σε σχέση με υποθέσεις γονικής μέριμνας, και ότι αυτό
εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η ΕΕ δύναται να προάγει τη
δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση. Εδώ θα πρέπει να εξηγηθεί η
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εξέλιξη, η σημασία και οι κύριοι στόχοι της δικαστικής συνεργασίας στο πλαίσιο διασυνοριακών
υποθέσεων οικογενειακού δικαίου. Θα μπορούσαν να απαριθμηθούν οι υφιστάμενες νομικές πράξεις της
ΕΕ, καθώς και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης στην ΕΕ.
 Στην ερώτηση A.1 των εκθέσεων κρατών μελών παρατίθενται οι υφιστάμενες πηγές δικαίου
για υποθέσεις γονικής μέριμνας στα διάφορα κράτη μέλη.
2. Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ: βασικά στοιχεία
Ο κανονισμός αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου (νέος κανονισμός Βρυξέλλες II) για τη διεθνή δικαιοδοσία
και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας είναι η
πιο σημαντική πράξη της ΕΕ στον τομέα των διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών. Ως εκ τούτου, θα
αποτελέσει το επίκεντρο της πρώτης ημέρας του εργαστηρίου – στον βαθμό που πραγματεύεται διαφορές
γονικής μέριμνας.


Ήδη από την αρχή της ανάλυσης, πρέπει να γίνει παραπομπή στον «Πρακτικό οδηγό για την
εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ», τον οποίον έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Πρέπει να υποδειχθεί στους συμμετέχοντες να συμβουλεύονται το εν λόγω
έγγραφο.

Θα μπορούσε να σκιαγραφηθεί εν συντομία το ιστορικό του κανονισμού και της αναθεώρησής του το
2005, που επέφερε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις διαφορές γονικής μέριμνας. Στη συνέχεια, θα
μπορούσε να παρουσιασθεί το κατά τόπον, κατά χρόνον και καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του. Ο νέος
κανονισμός Βρυξέλλες II εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2005 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με
εξαίρεση τη Δανία, δεδομένου ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία άσκησαν το δικαίωμα
προαιρετικής συμμετοχής τους.
Ως προς το καθ’ύλην πεδίο εφαρμογής (ratione materiae), ο κανονισμός καλύπτει «όλες τις αστικές
υποθέσεις που αφορούν την ανάθεση, την άσκηση, την ανάθεση σε τρίτο, την ολική ή μερική αφαίρεση της
γονικής μέριμνας» (άρθρο 1, στοιχείο β)). Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο όρος «γονική μέριμνα» είναι
μια έννοια του δικαίου της ΕΕ με ευρύ ορισμό, που καλύπτει όλες τις υποθέσεις που απαριθμούνται στο
άρθρο 1, παράγραφος 2, με τρόπο απολύτως ενδεικτικό. Θα μπορούσαν να αναφερθούν επίσης ζητήματα
τα οποία, αν και συνδέονται στενά με τις διαφορές γονικής μέριμνας, αποκλείονται από τον κανονισμό –
για παράδειγμα η υιοθεσία, το επώνυμο του παιδιού ή οι υποχρεώσεις διατροφής.


Εδώ θα μπορούσαν να αναφερθούν οι υποθέσεις C-435/06 και C-523/07 όπου προβλέπεται
ότι οι αποφάσεις σε διαφορές γονικής μέριμνας οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο των
κανόνων δημοσίου δικαίου εμπίπτουν επίσης στην έννοια των «αστικών υποθέσεων».

Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση του κανονισμού και την αποτελεσματική υλοποίηση του
εργαστηρίου είναι επίσης να παρουσιασθούν και να εξηγηθούν οι ορισμοί που παρατίθενται στο άρθρο 2.
Όροι οι οποίοι είναι σημαντικοί για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, όπως «δικαιούχος
γονικής μέριμνας», «δικαίωμα επιμέλειας» και «δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας» ορίζονται αυτοτελώς
και ανεξαρτήτως των νόμων των κρατών μελών. Πρέπει επίσης να τονισθεί το γεγονός ότι ο κανονισμός
δεν θέτει ανώτατο όριο ηλικίας για τους ανηλίκους και ότι ισχύει για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως της
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οικογενειακής τους κατάστασης.
Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του συστήματος που καθιερώνεται με τον κανονισμό αυτόν, θα ήταν
χρήσιμο να επεξηγηθεί επίσης η σχέση του με άλλες διεθνείς πράξεις όπως παρατίθενται στα άρθρα 59 έως
63. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονισθεί η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ του νέου κανονισμού Βρυξέλλες
ΙΙ και των συμβάσεων της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, στην οποία προσχώρησε η
ΕΕ το 2007. Δεδομένου ότι είναι σαφώς αναγνωρίσιμος ο παραλληλισμός μεταξύ των δύο αυτών πράξεων,
είναι σκόπιμο να εξηγηθεί το πλαίσιο αναφοράς και οι στόχοι της σύμβασης της Χάγης του 1996 για τη
διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη
γονική μέριμνα και τα μέτρα προστασίας των παιδιών (σύμβαση της Χάγης του 1996) και η σχέση της με
τον κανονισμό (άρθρο 61).
 Δεδομένου ότι πολλές από τις διατάξεις του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ επαναλαμβάνουν
το περιεχόμενο των διατάξεων της σύμβασης της Χάγης του 1996, κατά τη διάρκεια της
ανάλυσης θα μπορούσε να γίνεται παραπομπή στα σχετικά άρθρα της σύμβασης.
3. Δικαιοδοσία
Ο κανονισμός, στα άρθρα 8 έως 14, προβλέπει ένα πλήρες σύστημα λόγων δικαιοδοσίας σε διασυνοριακές
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που αφορούν τη γονική μέριμνα. Στην παρουσίαση θα πρέπει να
επισημαίνεται ότι το σύστημα του κανονισμού προσδιορίζει μόνο τη διεθνή δικαιοδοσία και ότι το εθνικό
δικονομικό δίκαιο είναι εκείνο που θα εφαρμοσθεί προκειμένου να ορισθεί το αρμόδιο δικαστήριο στο
κράτος μέλος που έχει διεθνή δικαιοδοσία.


Στα εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, πρέπει να δίδεται
έμφαση στον ρόλο του εθνικού δικαστή ως προς τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα επιληφθέν δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία (άρθρο
17).



Εδώ θα μπορούσε να γίνει ξανά παραπομπή στην ερώτηση A.1 των εκθέσεων κρατών μελών
όπου παρατίθενται οι εγχώριες δικονομικές διατάξεις για διαφορές που αφορούν τη γονική
μέριμνα.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον βασικό συνδετικό παράγοντα που καθορίζεται στον κανονισμό.
Σύμφωνα με το άρθρο 8, το δικαστήριο του κράτους μέλους «συνήθους διαμονής» του παιδιού έχει
δικαιοδοσία. Ο όρος «συνήθης διαμονή» έχει ερμηνευθεί αυτοτελώς από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ) ως ο τόπος «όπου βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων του παιδιού». Βάσει των
πορισμάτων του Δικαστηρίου, θα μπορούσαν να συζητηθούν οι περιστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη από το εθνικό δικαστήριο για τον καθορισμό της συνήθους διαμονής του παιδιού σε κάθε επιμέρους
υπόθεση. Στη συζήτηση μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν οι δυσκολίες τις οποίες εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν οι δικαστές ως προς τον καθορισμό της συνήθους διαμονής του παιδιού.


Εδώ πρέπει να παρουσιασθούν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-523/07 και
C-497/10 PPU όσον αφορά την ερμηνεία του όρου της «συνήθους διαμονής» σε διαφορές
γονικής μέριμνας.
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Εν συνεχεία, πρέπει να αναφερθούν οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον γενικό κανόνα δικαιοδοσίας, όπως
προβλέπονται στα άρθρα 9, 12 και 13: θα μπορούσαν να απαριθμηθούν οι προϋποθέσεις για διατήρηση της
αρμοδιότητας της προγενέστερης συνήθους διαμονής του παιδιού, για παρέκταση αρμοδιότητας και για
αρμοδιότητα βασιζόμενη στην παρουσία του παιδιού. Θα πρέπει να επισημανθεί στους τελικούς χρήστες
ότι, εφόσον οι εν λόγω διατάξεις αποτελούν μόνον εξαιρέσεις του άρθρου 8, πρέπει να ερμηνεύονται
αυστηρά. Τέλος, θα μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 14 που προβλέπει τη λύση της εφαρμογής των
εθνικών κανόνων περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εφόσον κανένα δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία βάσει
των άρθρων 8 έως 13.


Εδώ θα μπορούσε να αναφερθεί η ερώτηση A.3 των εκθέσεων κρατών μελών η οποία ορίζει
το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εκδικάσει μια διασυνοριακή υπόθεση γονικής μέριμνας εάν
κανένα άλλο δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ.

Στη συνέχεια, θα μπορούσε να επισημανθεί η δυνατότητα του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο να
παραπέμψει την υπόθεση σε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους το οποίο είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα
την υπόθεση. Ο μηχανισμός του forum non conveniens που θεσπίζεται στο άρθρο 15 μπορεί να
εφαρμοσθεί από τον εθνικό δικαστή μόνον εάν το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση με το άλλο κράτος μέλος και
μόνον εάν αυτή η παραπομπή εξυπηρετεί το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Εν προκειμένω, θα συζητηθούν
οι σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρου 15 και η διαδικασία που εφαρμόζεται για την παραπομπή.


Πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παραπομπής της
υποθέσεως σε καταλληλότερο δικαστήριο προβλέπεται επίσης στο άρθρο 8 της σύμβασης της
Χάγης του 1996.



Θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα, όπου
οι δικαστές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια στα
διάφορα κράτη μέλη, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών.

Στη συνέχεια, μπορεί να παρουσιασθεί μια άλλη αρχή η οποία είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί για τη
διαχείριση διαφορών περί δικαιοδοσίας και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του
κανονισμού. Η αρχή της εκκρεμοδικίας ορίζει τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχουν ασκηθεί οι ίδιες
αγωγές σε δύο κράτη μέλη. Μπορούν να δοθούν σύντομα πρακτικά παραδείγματα για να επεξηγηθεί ποιες
ακριβώς είναι οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες μιας κατάστασης εκκρεμοδικίας.


Εδώ θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C296/10 και C-195/08 PPU όσον αφορά την αρχή της εκκρεμοδικίας σε διασυνοριακές
υποθέσεις γονικής μέριμνας.

4. Προσωρινά μέτρα
Αφού έχουν παρουσιασθεί οι κανόνες περί της δικαιοδοσίας, θα ήταν ενδιαφέρον να συμπληρωθεί η εικόνα
με μια αναφορά στη «δικαιοδοσία σε περίπτωση επείγοντος» του άρθρου 20. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η
νέα αυτή διάταξη επιτρέπει στο δικαστήριο κράτους μέλους να λαμβάνει προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα
σχετικά με πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται στο κράτος αυτό, έστω και αν το εν λόγω
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δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να αποφανθεί ως προς την ουσία της υποθέσεως. Το σκεπτικό αυτής της
κατ’ εξαίρεση διάταξης και η σημασία της για ευαίσθητες διαδικασίες οικογενειακού δικαίου που αφορούν
τη γονική μέριμνα μπορούν να επεξηγηθούν με πρακτικά παραδείγματα.


Στο σημείο αυτό, μπορεί να παρουσιασθεί ένα παράδειγμα επείγουσας υποθέσεως στην οποία
ενδείκνυται η λήψη προσωρινών μέτρων, το οποίο παρατίθεται στον πρακτικό οδηγό.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές στους συμμετέχοντες ότι το άρθρο 20 δεν συνιστά κανόνα που εκχωρεί
δικαιοδοσία και ότι τα προσωρινά μέτρα παύουν να ισχύουν μόλις ληφθούν μέτρα από το αρμόδιο
δικαστήριο. Δεδομένου ότι συνιστά εξαίρεση, πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά, ενώ επίσης πρέπει να
πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σε κάθε επιμέρους υπόθεση.


Εδώ θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στις υποθέσεις C-523/07 και C-403/09 PPU όσον
αφορά την ερμηνεία του άρθρου 20 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II.



Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσαν να παρουσιασθούν επίσης τα προσωρινά μέτρα που
προβλέπονται βάσει των άρθρων 11 και 12 της σύμβασης της Χάγης του 1996.

Ο κανονισμός δεν αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα και, κατά συνέπεια, απαιτείται προσφυγή στις εθνικές
διατάξεις. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν βασίζονται στους εθνικούς νόμους, οι οποίοι υπαγορεύουν
επίσης τους δικονομικούς κανόνες για την εφαρμογή τους. Θα μπορούσαν να συζητηθούν οι μάλλον
μεγάλες διαφορές μεταξύ των συστημάτων δικαίου των κρατών μελών επί του θέματος αυτού.


Θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στην ερώτηση A.4 των εκθέσεων κρατών μελών όπου
παρατίθεται η εγχώρια νομοθεσία η οποία ορίζει τα προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα που
λαμβάνονται σε επείγουσες περιπτώσεις από τις εθνικές αρχές.



Στο πλαίσιο διεθνών εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να παράσχουν κάποιες
πληροφορίες σχετικά με τα εφαρμοστέα προσωρινά μέτρα στις χώρες τους.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο
Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, είναι σκόπιμο να παρασχεθούν στους τελικούς χρήστες πληροφορίες για
τον τρόπο προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου σε διαφορές γονικής μέριμνας. Πρέπει να καταστεί
σαφές ότι ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ δεν περιέχει διατάξεις περί του εφαρμοστέου δικαίου και ότι
απαιτείται προσφυγή στις διεθνείς συμβάσεις και στο εθνικό δίκαιο.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη μια ανάλυση των κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο
δίκαιο σε υποθέσεις γονικής μέριμνας βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1996, την οποία έχουν
υπογράψει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύμβαση ισχύει επί του παρόντος σε 24
κράτη μέλη, ενώ δεν έχει ακόμη κυρωθεί από το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Σουηδία.


Ο ενημερωμένος πίνακας για το καθεστώς της σύμβασης της Χάγης του 1996 είναι
διαθέσιμος στον ιστότοπο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (HCCH).

Σε αντίθεση με τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ, η σύμβαση της Χάγης του 1996 περιέχει διατάξεις περί
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σύγκρουσης νόμων. Πρέπει να τονισθεί αυτή η διαφορά και η σχέση μεταξύ των εν λόγω δύο πράξεων
(άρθρο 61 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, άρθρο 52 της σύμβασης της Χάγης του 1996).
Στη συνέχεια, το επόμενο θέμα της ανάλυσης θα είναι το κεφάλαιο ΙΙΙ της σύμβασης της Χάγης του 1996
(άρθρα 15 έως 22). Στο σημείο αυτό, πρέπει να γίνει η ακόλουθη διάκριση μεταξύ των κανόνων περί του
εφαρμοστέου δικαίου: πρώτον, θα παρουσιασθούν οι κανόνες για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου
δικαίου όταν οι αρχές ασκούν τη δικαιοδοσία τους με τη λήψη μέτρων για την προστασία του προσώπου ή
της περιουσίας παιδιού. Πρέπει να αναφερθεί το άρθρο 15 της σύμβασης, το οποίο ορίζει ότι οι αρχές
εφαρμόζουν το δικό τους εσωτερικό δίκαιο, καθώς και τα πλεονεκτήματα του κανόνα αυτού. Δεύτερον, θα
παρουσιασθούν οι κανόνες για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου επί γονικής μέριμνας όταν δεν
έχει υπάρξει παρέμβαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Ο βασικός συνδετικός παράγοντας για την
απονομή, παύση και άσκηση της γονικής μέριμνας είναι, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 18, η συνήθης
διαμονή του παιδιού. Θα μπορούσε επίσης να γίνει παραπομπή στις γενικές διατάξεις περί εφαρμοστέου
δικαίου, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 έως 22 της σύμβασης της Χάγης του 1996.
Εδώ, ένα χρήσιμο εργαλείο θα μπορούσε να είναι το αναθεωρημένο σχέδιο πρακτικού



εγχειριδίου για την εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης του 1996 το οποίο περιλαμβάνει
πρακτικά παραδείγματα και διαγράμματα.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:

Να παρασχεθεί μια γενική επισκόπηση της προστασίας του παιδιού στη διεθνή σφαίρα.

Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Να περιγραφεί η δραστηριότητα της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές
υποθέσεις.

Να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη δομή και τα βασικά
στοιχεία του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ.

Να διασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να προσδιορίζουν το δικαστήριο το οποίο
έχει διεθνή δικαιοδοσία σε μια διασυνοριακή υπόθεση γονικής μέριμνας.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Άρθρα 24, 32 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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 (νέος
κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ)

γ.

Σύμβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το
εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική
μέριμνα και τα μέτρα προστασίας των παιδιών
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δ.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (ενημερωμένη
έκδοση 1η Ιουνίου 2005)

ε.

Παρουσίαση PowerPoint ή σχεδιάγραμμα από τον εκπαιδευτή

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

β.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί της
διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων

γ.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου
1989

δ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της
4ης Νοεμβρίου 1950

ε.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την επικοινωνία αναφορικά με τα
παιδιά, της 15ης Μαΐου 2003

στ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του
Παιδιού, της 25ης Ιανουαρίου 1996

ζ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς
τους, της 1ης Σεπτεμβρίου 1983

η.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

θ.

Σύμβαση της Χάγης, της 5ης Οκτωβρίου 1961, σχετικά με την αρμοδιότητα των αρχών
και το εφαρμοστέο δίκαιο όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων

ι.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Αναθεωρημένο σχέδιο πρακτικού
εγχειριδίου για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης του 1996 για την προστασία
των παιδιών (Προκ. έγγρ. αριθ. 4 του Μαΐου 2011)

ια.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα
του παιδιού» της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (COM(2011) 60 τελικό)

ιβ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Νοεμβρίου 2007, υπόθεση C-435/06, αίτηση
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως: Korkein hallinto-oikeus – Φινλανδία, στο
πλαίσιο της δίκης C

ιγ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2008, υπόθεση C-195/08 PPU, αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas –
Λιθουανία, διαδικασία που κίνησε η Inga Rinau

ιδ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, υπόθεση C-523/07, αίτηση
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει των άρθρων 68 ΕΚ και 234 ΕΚ:
Korkein hallinto-oikeus – Φινλανδία, στο πλαίσιο της διαδικασίας που κίνησε η A
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ιε.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Δεκεμβρίου 2009, υπόθεση C-403/09 PPU,
αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Višje Sodišče v Mariboru –
Σλοβενία, Jasna Detiček κατά Maurizio Sgueglia

ιστ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Νοεμβρίου 2010, υπόθεση C-296/10, Bianca
Purrucker κατά Guillermo Vallés Pérez

ιζ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-497/10 PPU,
Barbara Mercredi κατά Richard Chaffe

ιη.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

ιθ.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Γονική μέριμνα

κ.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Γονική μέριμνα

κα.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων: Θεματική μονάδα 1, Μέρος 1ο, Γονική μέριμνα:
Δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ

κβ.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερωτήσεις A.1, A.3, A.4, B.3, εθνική νομολογία και εθνική
βιβλιογραφία σχετικά με τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II σε υποθέσεις γονικής
μέριμνας

Μεθοδολογία
1.

Χρονικό πλαίσιο

Αυτή η εισαγωγική υποσυνεδρία θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 75 λεπτά και να περιλαμβάνει αρκετό
χρόνο για συζήτηση. Είναι σημαντικό τυχόν εκκρεμή ερωτήματα και προβληματικά ζητήματα να
εξετασθούν και να διευκρινισθούν ευθύς εξαρχής στο πλαίσιο του εργαστηρίου.
2. Προφίλ των εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής για αυτήν τη συνεδρία πρέπει να διαθέτει εξαιρετική γνώση των εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ
στον τομέα του οικογενειακού δικαίου και του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, καθώς και να έχει ισχυρές
διδακτικές ικανότητες. Κατά συνέπεια, ένας καθηγητής οικογενειακού δικαίου θα αποτελούσε καλή
επιλογή.
3.

Μέθοδος διδασκαλίας

Αυτό το μέρος του εργαστηρίου θα εστιάζει στην ανάλυση του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Κατά
συνέπεια, η παρουσίαση προτείνεται να οργανωθεί ως διάλεξη ενώπιον όλων των συμμετεχόντων.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να παρακολουθούν την παρουσίαση με
παράλληλη προσεκτική ανάγνωση και μελέτη του κειμένου του κανονισμού. Η παροχή σύντομων
πρακτικών παραδειγμάτων θα μπορούσε να διευκολύνει την κατανόηση των διαφόρων λόγων δικαιοδοσίας
που πρόκειται να αναλυθούν σε αυτήν την υποσυνεδρία.
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Από την έναρξη του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής πρέπει να τονίσει τη σπουδαιότητα και
πρακτική σημασία των συχνών παραπομπών σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ. Πρέπει
να υπογραμμισθεί ότι βάσει της εφαρμογής του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ έχει
δημιουργηθεί εκτενής νομολογία του ΔΕΕ με την οποία οι τελικοί χρήστες πρέπει να
εξοικειωθούν.



Εδώ ενδέχεται επίσης να είναι χρήσιμοι οι σύνδεσμοι προς τη νομολογία άλλων διεθνών
δικαστηρίων όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εισαγωγικό κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων της
επιμορφωτικής ενότητας σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» ως πηγή έμπνευσης ή ως οδηγό για την προετοιμασία, τη
διάρθρωση ή τη διεξαγωγή των διαφόρων υποσυνεδριών. Εδώ, χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο θα
αποτελούσε το υλικό του πρώτου μέρους του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων που πραγματεύεται τη
δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, που καταρτίστηκε από τη δρα Ruth Lamont,
λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Κατά την ανάλυση του κανονισμού,
μπορούν να αναφερθούν τα παρεχόμενα πρακτικά παραδείγματα και διαγράμματα που επεξηγούν τους
διάφορους κανόνες.

Γ. Διασυνοριακή απαγωγή παιδιού εντός της ΕΕ
Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των υποθέσεων διασυνοριακής απαγωγής παιδιών
εντός της ΕΕ από γονείς που έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Αυτές οι υποθέσεις δεν συνιστούν μόνο
παραβίαση της αρχής της γονικής μέριμνας αλλά και παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του παιδιού
να έχει τακτικά επαφές και με τους δύο γονείς του (άρθρο 24, παράγραφος 3, του Χάρτη). Σε αυτήν την
υποσυνεδρία, οι τελικοί χρήστες θα εξοικειωθούν με τους ισχύοντες κανόνες και τις διαδικασίες με σκοπό
την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος της απαγωγής παιδιών από γονείς εντός της ΕΕ.
1. Νομικές πράξεις
Ως αντίδραση στον αυξανόμενο αριθμό απαγωγών παιδιών από γονείς, έχουν εγκριθεί διάφορες διεθνείς
και διμερείς πράξεις. Μετά την απαρίθμηση των συναφών διεθνών πράξεων, η παρουσίαση πρέπει να
επικεντρωθεί στην πολυσύνθετη αλληλεπίδραση του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II με τη σύμβαση της
Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (σύμβαση της
Χάγης του 1980), της οποίας είναι συμβαλλόμενα μέρη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.


Θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στην ερώτηση B.3 των εκθέσεων κρατών μελών, που
παρέχει μια γενική επισκόπηση των διεθνών ή διμερών συνθηκών των οποίων είναι
συμβαλλόμενα μέρη τα διάφορα κράτη μέλη.

Θα ήταν σημαντική μια σύντομη επεξήγηση του ιστορικού, της δομής και των στόχων της σύμβασης της
Χάγης του 1980, καθώς η εν λόγω σύμβαση καθιέρωσε το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται παγκοσμίως σε
διεθνείς υποθέσεις απαγωγής παιδιών από γονείς. Για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται μόνο κράτη μέλη
της ΕΕ, ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ έχει θεσπίσει ένα νέο σύστημα που συμπληρώνει το σύστημα της
σύμβασης της Χάγης του 1980. Θα μπορούσαν να αναφερθούν οι αιτιολογικές σκέψεις 17 έως 20 και το
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άρθρο 60 του κανονισμού προκειμένου να εξηγηθούν και να συζητηθούν οι βασικές αρχές και οι στόχοι
των νέων κανόνων του κανονισμού, καθώς και η σχέση τους με τους ήδη υφιστάμενους κανόνες της
σύμβασης της Χάγης.


Ένα χρήσιμο εργαλείο για την επεξήγηση του νομικού πλαισίου σχετικά με την απαγωγή
παιδιού είναι η εξειδικευμένη ενότητα για την απαγωγή παιδιού του ιστοτόπου της Διάσκεψης
της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (HCCH). Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
επεξηγηματικά έγγραφα, οδηγούς

ορθών πρακτικών, βάσεις

δεδομένων νομολογίας

(INCADAT) και στατιστικών (INCASTAT) και συνεπώς θα είχε ενδιαφέρον στο σημείο αυτό.


Θα μπορούσαν να αναφερθούν όχι μόνο νομικές πηγές αλλά και κάθε είδους διαθέσιμες
υπηρεσίες για την καταπολέμηση της απαγωγής παιδιών. Επί παραδείγματι, θα μπορούσε να
παρουσιασθεί η ευρωπαϊκή ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 116000, την οποία διατηρεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αγνοούμενα παιδιά.
Δικαιοδοσία

2.

Πριν από την ανάλυση των κανόνων περί δικαιοδοσίας, θα ήταν σημαντικό να υπενθυμισθεί ότι η απαγωγή
παιδιού από γονέα συνιστά την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση του παιδιού κατά παράβαση των
δικαιωμάτων επιμέλειας του άλλου γονέα. Εδώ θα μπορούσαν να θιγούν τα προβλήματα που προκύπτουν
λόγω της ύπαρξης διαφορετικών ορισμών των δικαιωμάτων επιμέλειας και προσωπικής επικοινωνίας στον
νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ (άρθρο 2, παράγραφοι 9 και 11), στη σύμβαση της Χάγης του 1980 (άρθρα 3
και 5) και στους εθνικούς νόμους των κρατών μελών.


Πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν η μετακίνηση του παιδιού δεν είναι παράνομη, ενδέχεται να
εφαρμόζεται το άρθρο 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II.

Σε περίπτωση απαγωγής παιδιού από το κράτος μέλος στο οποίο είχε τη συνήθη διαμονή του («το κράτος
μέλος προέλευσης») και μεταφοράς του σε άλλο («το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση»),
το άρθρο 10 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II διασφαλίζει ότι παρά την απαγωγή, το κράτος μέλος
προέλευσης διατηρεί τη δικαιοδοσία να αποφανθεί επί του ζητήματος της επιμέλειας. Θα ήταν χρήσιμο να
επισημανθεί το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται αυτός ο κανόνας: η αποτροπή των απαγωγών παιδιών από
γονείς και η παρεμπόδιση της αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας («forum shopping»). Πρέπει
επίσης να εξηγηθεί η δυνατότητα ανάθεσης δικαιοδοσίας στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η
αίτηση επιστροφής υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του άρθρου 10. Τέλος, θα ήταν σημαντικό να
σημειωθεί ότι ο κανονισμός καθορίζει μόνο τη διεθνή δικαιοδοσία και ότι για τον προσδιορισμό του
αρμόδιου δικαστηρίου απαιτείται προσφυγή στους εθνικούς νόμους.
Για να ολοκληρωθεί η εικόνα, μπορεί να γίνει μια σύντομη επεξήγηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί
από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών τους
συστημάτων κατά τον χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων απαγωγής παιδιών, π.χ. συγκέντρωση της
δικαιοδοσίας σε περιορισμένο αριθμό δικαστηρίων ή εξειδικευμένων δικαστών.
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Θα μπορούσε να γίνει ξανά παραπομπή στην ερώτηση A.1 των εκθέσεων κρατών μελών όπου
παρατίθενται οι εγχώριες δικονομικές διατάξεις για υποθέσεις που αφορούν τη γονική
μέριμνα.



Σε διεθνή εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, οι συμμετέχοντες
θα μπορούσαν να κληθούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των
δικαστηρίων των χωρών τους όσον αφορά τον χειρισμό υποθέσεων διασυνοριακής απαγωγής
παιδιών.
Άμεση επιστροφή του παιδιού

3.

Το ύψιστο συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται με την άμεση επιστροφή του παιδιού ή των παιδιών που
έχουν μετακινηθεί ή κατακρατηθεί παράνομα στο κράτος μέλος συνήθους διαμονής τους. Το επόμενο θέμα
της ανάλυσης θα είναι οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε περίπτωση αιτήσεως για
επιστροφή.
Θα παρουσιασθούν τα άρθρα 12 και 13 της σύμβασης της Χάγης του 1980 και το άρθρο 11 του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες II και θα καταδειχθεί σαφώς η συσχέτιση των δύο αυτών νομικών πράξεων. Πρέπει
να σημειωθεί ότι η απόφαση επί της αιτήσεως για επιστροφή θα εκδοθεί βάσει των κανόνων της σύμβασης
της Χάγης του 1980 όπως συμπληρώνεται από το άρθρο 11 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II.
Εδώ



θα

μπορούσε

να

παρουσιασθεί το Πρότυπο έντυπο αιτήσεως για την επιστροφή παιδιών που έχουν
μετακινηθεί ή κατακρατούνται παράνομα βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980, το οποίο
είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
(HCCH).
Παρότι η βασική αρχή είναι ότι το δικαστήριο πρέπει να διατάξει την άμεση επιστροφή του παιδιού, το
άρθρο 13 της σύμβασης της Χάγης του 1980 καθορίζει κάποιες εξαιρέσεις που επιτρέπουν την έκδοση
αποφάσεως περί μη επιστροφής. Αφού παρουσιασθούν οι εν λόγω εξαιρέσεις, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στους κανόνες που θεσπίζει ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ, οι οποίοι ενισχύουν τη βασική αρχή
σύμφωνα με την οποία πρέπει να διατάσσεται η επιστροφή του παιδιού. Πρέπει να παρουσιασθεί το άρθρο
11, παράγραφος 4, του κανονισμού το οποίο περιορίζει την εξαίρεση λόγω «σοβαρού κινδύνου» που
προβλέπεται στο άρθρο 13, στοιχείο β), της σύμβασης της Χάγης του 1980, καθώς και να διευκρινισθούν
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή του. Άλλες διατάξεις που θα μπορούσαν να
αναφερθούν είναι αυτές του άρθρου 11, παράγραφος 2, και του άρθρου 11, παράγραφος 5, του
κανονισμού, όπου υπογραμμίζεται η σημασία του να δίνεται στο παιδί και στο πρόσωπο που ζήτησε την
επιστροφή του παιδιού η δυνατότητα ακρόασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι το δικαστήριο οφείλει να εφαρμόσει τις πλέον σύντομες διαδικασίες τις
οποίες προβλέπει το εθνικό δίκαιο και να εκδώσει απόφαση εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων, σύμφωνα με
το άρθρο 11, παράγραφος 3, του κανονισμού. Θα ήταν σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εθνικοί νόμοι οι
οποίοι επιτρέπουν την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως περί επιστροφής χωρίς επιβολή προθεσμίας για
τη διαδικασία προσφυγής, μπορούν να υπονομεύσουν τους στόχους αυτής της διάταξης. Εδώ θα είχε
ενδιαφέρον μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με τρόπους διασφάλισης της εκδόσεως
εκτελεστής αποφάσεως περί επιστροφής εντός περιόδου έξι εβδομάδων.
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Θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στην ερώτηση A.2 των εκθέσεων κρατών μελών, όπου
παρατίθενται οι εφαρμοστέες διαδικασίες στα διάφορα κράτη μέλη. Στην ίδια ερώτηση
αναφέρεται ποια κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεως
περί επιστροφής.
Μη επιστροφή του παιδιού

4.

Το επόμενο θέμα που πρόκειται να εξετασθεί είναι η νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11,
παράγραφοι 6 και 7, του κανονισμού στην εξαιρετική περίπτωση που ένα δικαστήριο αποφασίσει τη μη
επιστροφή του παιδιού δυνάμει του άρθρου 13 της σύμβασης της Χάγης του 1980. Πρέπει να τονισθεί ότι
ο νέος αυτός μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα να έχουν τον τελευταίο λόγο τα δικαστήρια του κράτους
μέλους στο οποίο είχε τη συνήθη διαμονή του το παιδί πριν από την απαγωγή.
Πρέπει να περιγραφεί η εφαρμοστέα διαδικασία κατόπιν της εκδόσεως αποφάσεως περί μη επιστροφής και
να αναδειχθούν οι δικλίδες ασφαλείας για τη διασφάλιση του ταχέος και αποτελεσματικού χειρισμού της
υποθέσεως. Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι οι διάδικοι θα αποφασίσουν εάν το δικαστήριο
προέλευσης θα εξετάσει ή όχι το ζήτημα της επιμέλειας του παιδιού, υποβάλλοντας παρατηρήσεις δυνάμει
του άρθρου 11, παράγραφος 7, του κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να αναφερθούν οι
καθορισθείσες προθεσμίες για τη διαβίβαση της αποφάσεως στο αρμόδιο δικαστήριο, την ενημέρωση των
διαδίκων και την παραλαβή των παρατηρήσεών τους.
Σε εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει συζήτηση
με τους συμμετέχοντες για θέματα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία
μεταξύ των δικαστηρίων των εμπλεκόμενων κρατών μελών. Εδώ θα μπορούσε να συζητηθεί η δυνατότητα
απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των δικαστών, η συμμετοχή των κεντρικών αρχών, καθώς και πιο
πρακτικές πτυχές, όπως τα ακριβή έγγραφα που πρέπει να διαβιβασθούν στο δικαστήριο προέλευσης.


Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας ο οποίος θα
μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου
στο κράτος μέλος προέλευσης.



Σημειωτέον ότι η σημασία της απευθείας δικαστικής επικοινωνίας και ο ρόλος των κεντρικών
αρχών των κρατών μελών στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που αφορούν τη γονική
μέριμνα θα αποτελέσει το αντικείμενο της υποσυνεδρίας Ζ.
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Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να επεξηγηθεί η συσχέτιση του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ με τη σύμβαση
της Χάγης του 1980 σε υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής παιδιών από γονείς.
 Να παράσχει πληροφορίες για τον τρόπο προσδιορισμού του δικαστηρίου το
οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία σε μια υπόθεση διασυνοριακής απαγωγής παιδιού
από γονέα.
 Να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους κανόνες
και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο δίκης περί επιστροφής.
 Να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες θα μάθουν τι συμβαίνει στην περίπτωση
που το δικαστήριο αποφανθεί ότι το απαχθέν παιδί δεν πρέπει να επιστρέψει στο
κράτος μέλος προέλευσης.
 Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία και
βάσεις δεδομένων.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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

β.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

γ.

Παρουσίαση PowerPoint ή σχεδιάγραμμα από τον εκπαιδευτή

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (ενημερωμένη
έκδοση 1η Ιουνίου 2005)

γ.

Πρότυπο έντυπο αιτήσεως για την επιστροφή παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή
κατακρατούνται παράνομα βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980

δ.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Γενικές αρχές και Οδηγός ορθής
πρακτικής, Διασυνοριακή επαφή που αφορά παιδιά

ε.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο – Τομέας απαγωγής παιδιών

στ.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο – INCADAT (Διεθνής βάση
δεδομένων για απαγωγές παιδιών)

ζ.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο – INCASTAT (Διεθνής βάση
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στατιστικών δεδομένων για απαγωγές παιδιών)
η.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

θ.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Γονική μέριμνα

ι.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Γονική μέριμνα

ια.

116000 – Ευρωπαϊκή ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά

ιβ.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων: Θεματική μονάδα I, Μέρος 2ο σχετικά με τη
διασυνοριακή απαγωγή παιδιών εντός της ΕΕ

ιγ.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερωτήσεις A.1, A.2 και B.3, εθνική νομολογία και εθνική
βιβλιογραφία σχετικά με τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II όσον αφορά τη διασυνοριακή
απαγωγή παιδιών

Μεθοδολογία
1.

Χρονικό πλαίσιο

Η διάρκεια αυτής της υποσυνεδρίας θα μπορούσε να είναι περίπου 75 λεπτά και πρέπει να περιλαμβάνει
κάποιο χρόνο για συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Κατά βάση, θα μπορούσαν να αφιερωθούν 40 με 45
λεπτά στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου σχετικά με τη διασυνοριακή απαγωγή παιδιού από
γονέα, περίπου 15 λεπτά στην παρουσίαση των διαφόρων ιστοτόπων και διαδικτυακών βάσεων δεδομένων
και άλλα 15 με 20 λεπτά στη συζήτηση παρουσία όλων.
2.

Προφίλ του εκπαιδευτή

Όσον αφορά τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών από γονείς εντός της ΕΕ, πρέπει να παρουσιασθεί και να
εξηγηθεί με σαφή και κατανοητό τρόπο η πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του νέου κανονισμού
Βρυξέλλες II και της σύμβασης της Χάγης του 1980. Συνεπώς, ο κατάλληλος εκπαιδευτής που θα πρέπει
να προσεγγισθεί θα μπορούσε να είναι ένας καθηγητής οικογενειακού δικαίου με ισχυρές διδακτικές
ικανότητες. Διαφορετικά, μια καλή εναλλακτική επιλογή θα μπορούσε να είναι ένας εκπρόσωπος εθνικού
οργανισμού που ασχολείται με υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής παιδιών, ο οποίος συνεπώς θα διαθέτει
πρακτική εμπειρία ως προς την εφαρμογή των συναφών νομικών πράξεων.
Θα ήταν ωφέλιμη η επιλογή ενός εκπαιδευτή με καλές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και εμπειρία στη χρήση των
εργαλείων και βάσεων δεδομένων που θα παρουσιασθούν.
3.

Μέθοδος διδασκαλίας

Στο πλαίσιο αυτής της υποσυνεδρίας πρέπει να μεταδοθεί μεγάλος όγκος πληροφοριών και πρέπει να
εξηγηθούν κάποιες μάλλον πολύπλοκες έννοιες. Για τον λόγο αυτόν, συνιστάται αυτό το μέρος του
εργαστηρίου να οργανωθεί ως επιμορφωτική παρουσίαση εν είδει διάλεξης με φυσική παρουσία στην
αίθουσα.
Η διάλεξη επί του θεωρητικού πλαισίου θα μπορούσε να συνδυασθεί με εκμάθηση με τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών
διαδικτυακών εργαλείων και βάσεων δεδομένων, όπως ο ιστότοπος της Διάσκεψης της Χάγης για το
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ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (HCCH) και η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή της ΕΕ για αγνοούμενα παιδιά
(116000). Με τον τρόπο αυτόν, οι τελικοί χρήστες θα εξοικειωθούν με τα διαθέσιμα διαδικτυακά μέσα και
θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν στο μέλλον όταν αντιμετωπίζουν υποθέσεις διασυνοριακής
απαγωγής παιδιών.
Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες οι παραπομπές στον πρακτικό οδηγό για
την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, ο επιλεγείς
εκπαιδευτής μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης των σχεδιαγραμμάτων και των διαγραμμάτων ροής
του προαναφερθέντος οδηγού που σχετίζονται με τη διασυνοριακή απαγωγή παιδιού από γονέα. Τέλος, η
αντίστοιχη ενότητα του κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων, η οποία καταρτίστηκε από τη δρα Thalia
Kruger, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, ενοποιεί το νομικό πλαίσιο με έναν πολύ κατανοητό
τρόπο και θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική προετοιμασία αυτής της
υποσυνεδρίας.
Δ. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για το δικαίωμα
προσωπικής επικοινωνίας και για την απαγωγή παιδιού
Η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αποφάσεων περί γονικής μέριμνας εντός της ΕΕ είναι
εξαιρετικά σημαντική για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των μελών της οικογένειας και
ιδίως των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων παιδιών. Σε αυτήν την υποσυνεδρία θα παρουσιασθούν οι
κανόνες για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όπως ορίζονται
στο κεφάλαιο ΙΙΙ του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ.
1. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας αποφάσεως γονικής μέριμνας
Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος για τη δημιουργία
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου και ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες II στηρίζεται στην αρχή
αυτήν (αιτιολογικές σκέψεις 2 και 21). Το σημείο αφετηρίας για την ανάλυση πρέπει να είναι το άρθρο 21,
παράγραφος 1, που ορίζει ότι οι αποφάσεις αναγνωρίζονται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος χωρίς
καμία διαδικασία. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να πληροφορηθούν ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση ή μη αναγνώριση μιας αποφάσεως και πρέπει να ενημερωθεί για τα
απαραίτητα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει (άρθρα 37 έως 39) και για την εφαρμοστέα διαδικασία
για την έκδοση του πιστοποιητικού.


Θα μπορούσε να παρασχεθεί το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II για το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δικαστήριο προέλευσης σχετικά με τις αποφάσεις για τη
γονική μέριμνα.

Στη συνέχεια, πρέπει να εξηγηθούν οι περιορισμένοι λόγοι μη αναγνώρισης μιας αποφάσεως, όπως
απαριθμούνται στο άρθρο 23 του κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να παρουσιασθούν επίσης
οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 26 που ενισχύουν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
Οι αποφάσεις περί γονικής μέριμνας δεν παράγουν αποτελέσματα αυτομάτως σε άλλο κράτος μέλος και
κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναλυθεί ο «εκτελεστήριος τύπος» όπως ορίζεται στα άρθρα 28 έως 36. Στο
σημείο αυτό πρέπει να τονισθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω διαδικασίας και το γεγονός ότι το
αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να κηρύξει εκτελεστή μια απόφαση μόνον εάν ισχύει ένας από τους
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περιορισμένους λόγους μη αναγνώρισης. Θα μπορούσαν να αναφερθούν οι δικονομικές δικλίδες ασφαλείας
για τη διασφάλιση της ταχείας κήρυξης της εκτελεστότητας, όπως η απαγόρευση υποβολής παρατηρήσεων
από τους διαδίκους ή η απαγόρευση της επί της ουσίας αναθεώρησης της αποφάσεως. Σημαντικό θα ήταν
να σημειωθεί ότι είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως που εκδίδεται σχετικά με την
αίτηση για την κήρυξη της εκτελεστότητας (άρθρο 33).
Για μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί ότι τα δημόσια έγγραφα και οι συμφωνίες
μεταξύ των μερών που είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος θα πρέπει να εξομοιούνται προς «αποφάσεις» για
τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων αναγνώρισης και εκτέλεσης (αιτιολογική σκέψη 22). Αυτό έχει
πρακτική σημασία όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαδίκων μετά από διαμεσολάβηση σε
διασυνοριακές υποθέσεις γονικής μέριμνας.


Σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει τα δικαστήρια που είναι
αρμόδια να αποφαίνονται για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων γονικής μέριμνας.
Μπορούν να δοθούν στους τελικούς χρήστες οι ενημερωμένοι σχετικοί κατάλογοι.

2. Ειδικοί κανόνες για το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας
Στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιασθεί μια εξαίρεση στους κανόνες για την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων γονικής μέριμνας και η κυριότερη καινοτομία του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Για
αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση δικαιώματος επικοινωνίας, έχει καθιερωθεί μια νέα, ταχεία
διαδικασία από τα άρθρα 40 και 41. Μπορεί εδώ να συζητηθεί ο στόχος αυτού του νέου συστήματος,
δηλαδή η διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού να διατηρεί επαφή και με τους δύο γονείς μετά από
διαζύγιο ή χωρισμό, ακόμη και αν ζουν σε διαφορετικά κράτη μέλη.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμη μια σύντομη επεξήγηση του τι ακριβώς νοείται με τον
όρο «δικαίωμα επικοινωνίας» και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Στο άρθρο 41 ορίζεται ότι απόφαση εκδιδόμενη
σε κράτος μέλος για το δικαίωμα επικοινωνίας αναγνωρίζεται και εκτελείται άμεσα σε άλλο κράτος μέλος.
Θα μπορούσαν εδώ να αναδειχθούν οι συνέπειες της κατάργησης του εκτελεστήριου τύπου και του
αποκλεισμού της δυνατότητας προσβολής της αναγνώρισης της αποφάσεως.


Θα μπορούσε να αναφερθεί το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφος 2, οι
δικαιούχοι γονικής μέριμνας δύνανται να αποφασίσουν την εφαρμογή των κανονικών
διατάξεων περί αναγνώρισης και εκτέλεσης αντί της ταχείας διαδικασίας.

Η μόνη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας είναι η έκδοση πιστοποιητικού από το
δικαστήριο προέλευσης. Στην παρουσίαση πρέπει να επισημανθούν οι δικονομικές δικλίδες ασφαλείας που
πρέπει να τηρεί το δικαστήριο για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού (άρθρο 41, παράγραφος 2). Η
έκδοση του πιστοποιητικού δεν είναι δεκτική καμίας προσφυγής (άρθρο 43).


Εδώ θα μπορούσε να παρουσιασθεί το έντυπο του Παραρτήματος III το οποίο
χρησιμοποιείται για την έκδοση του πιστοποιητικού που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας.

Στα εργαστήρια τα οποία απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, θα ήταν χρήσιμο να τονισθεί ότι
όταν οι δικαστές χειρίζονται υπόθεση με κατάσταση διασυνοριακού χαρακτήρα, το πιστοποιητικό πρέπει να
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εκδίδεται αυτεπαγγέλτως. Θα μπορούσε να συζητηθεί με τους συμμετέχοντες η δυνατότητα εκδόσεως του
πιστοποιητικού ως ένδειξη ορθής πρακτικής και σε υποθέσεις με δυνητικώς μόνο διασυνοριακό χαρακτήρα.
Τέλος, θα μπορούσε να παρουσιασθεί η δυνατότητα του δικαστηρίου του κράτους μέλους εκτέλεσης να
προβεί, κατ’ εξαίρεση, σε πρακτικούς διακανονισμούς για την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας
(άρθρο 48). Είναι σημαντικό, εν προκειμένω, να σημειωθεί ότι η εν λόγω διάταξη δεν εκχωρεί δικαιοδοσία
ως προς την ουσία της υποθέσεως και διασφαλίζει μόνο την εκτέλεση της αποφάσεως σε περίπτωση που το
πιστοποιητικό παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες.
3. Ειδικοί κανόνες για την επιστροφή του παιδιού μετά από απαγωγή
Μετά το σύστημα που καθιερώθηκε για τις αποφάσεις για το δικαίωμα επικοινωνίας, πρέπει να τονισθεί
στους τελικούς χρήστες ότι η ταχεία διαδικασία εφαρμόζεται επίσης σε ευαίσθητες υποθέσεις
διασυνοριακής απαγωγής παιδιών. Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες II ορίζει ότι η απόφαση του δικαστηρίου
προέλευσης που διατάσσει την επιστροφή του παιδιού κατόπιν αποφάσεως περί μη επιστροφής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 8, αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή άμεσα στο κράτος μέλος
προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση (άρθρο 40). Πρέπει να επισημανθεί ότι η μόνη προϋπόθεση για την
κατάργηση του εκτελεστήριου τύπου είναι η έκδοση πιστοποιητικού από το δικαστήριο προέλευσης. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να αναλυθούν εν συνεχεία οι δικονομικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του
πιστοποιητικού, όπως ορίζονται στο άρθρο 42, παράγραφος 2.


Εδώ θα μπορούσε να παρουσιασθεί το έντυπο του Παραρτήματος VI το οποίο
χρησιμοποιείται για την έκδοση του πιστοποιητικού που αφορά την επιστροφή του παιδιού ή
των παιδιών.

Πρέπει να επισημανθεί στους τελικούς χρήστες ότι η έκδοση του πιστοποιητικού δεν είναι δεκτική καμίας
προσφυγής (άρθρο 43). Θα είχε ενδιαφέρον να τονισθεί ότι αυτή η επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας μπορεί
να μην εξυπηρετεί πάντοτε το συμφέρον του παιδιού, για παράδειγμα όταν η απόφαση που πιστοποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού εμπεριείχε σοβαρή παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.


Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να παρουσιασθεί η άποψη που υποστήριξε το Δικαστήριο στην
υπόθεση C-491/10 PPU.



Θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί εδώ η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-195/08 PPU
που αφορούσε διάφορες πτυχές της αποφάσεως περί επιστροφής του δικαστηρίου
προέλευσης.

4. Διαδικασία εκτέλεσης
Η τελευταία πτυχή που θα εξετασθεί είναι η εκτέλεση αποφάσεως περί γονικής μέριμνας σε άλλο κράτος
μέλος. Παρότι η διαδικασία εκτέλεσης διέπεται από το εθνικό δίκαιο, θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί πώς
θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, δηλαδή να διασφαλισθεί
η ταχεία και επαρκής εκτέλεση των αποφάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Ειδικά σε
ευαίσθητες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που αφορούν το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή
του παιδιού μετά από απαγωγή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα πλέον αποτελεσματικά και
ταχύτερα διαθέσιμα μέτρα. Η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει παραπομπές στη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε υποθέσεις που σχετίζονται με την επιστροφή του
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παιδιού μετά από διασυνοριακή απαγωγή από γονέα σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί παραβίαση του
άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Εδώ θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στην ερώτηση A.5 των εκθέσεων κρατών μελών όπου



περιγράφεται το σύστημα εκτέλεσης που έχει καθιερωθεί στα διάφορα κράτη μέλη, ιδίως σε
σχέση με το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού.
Θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων



Δικαιωμάτων στην υπόθεση Maire κατά Πορτογαλίας, της 26ης Ιουνίου 2003, και στην
υπόθεση Ignaccolo-Zenidi κατά Ρουμανίας, της 25ης Ιανουαρίου 2000.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να διασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς μπορεί μια απόφαση που
αφορά γονική μέριμνα σε υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα να αναγνωρισθεί
και να εκτελεσθεί σε διαφορετικό κράτος μέλος.
 Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τους εφαρμοστέους ειδικούς κανόνες για
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεως σχετικά με το δικαίωμα προσωπικής
επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού μετά από απαγωγή.
 Να γίνει συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τη διαδικασία
εκτέλεσης δυνάμει του εθνικού δικαίου στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)

α.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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
(νέος κανονισμός Βρυξέλλες II)

β.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

γ.

Παρουσίαση PowerPoint ή σχεδιάγραμμα από τον εκπαιδευτή

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της 4ης
Νοεμβρίου 1950

β.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (ενημερωμένη
έκδοση 1η Ιουνίου 2005)
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γ.

Πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 39, στο άρθρο 41, παράγραφος 1, και στο
άρθρο 42, παράγραφος 1, του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, έντυπα των
Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV

δ.

Κατάλογος των δικαστηρίων που είναι αρμόδια για διαφορές γονικής μέριμνας
σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C040 της 17ης
Φεβρουαρίου 2005

ε.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2008, υπόθεση C-195/08 PPU, αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas –
Λιθουανία, διαδικασία που κίνησε η Inga Rinau

στ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-491/10 PPU,
αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως: Oberlandesgericht Celle – Γερμανία,
στο πλαίσιο της διαδικασίας Joseba Andoni Aguirre Zarraga κατά Simone Pelz

ζ.

Απόφαση του ΕΔΑΔ της 26ης Ιουνίου 2003, στην υπόθεση Maire κατά Πορτογαλίας,
προσφυγή αριθ. 48206/99

η.

Απόφαση του ΕΔΑΔ της 25ης Ιανουαρίου 2003, στην υπόθεση Ignaccolo-Zenide
κατά Ρουμανίας, προσφυγή αριθ. 31679/96

θ.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων –
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

ι.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Γονική μέριμνα

ια.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Γονική μέριμνα

ιβ.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο – Τομέας απαγωγής παιδιών

ιγ.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο – INCADAT (Διεθνής βάση
δεδομένων για απαγωγές παιδιών)

ιδ.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων: Θεματική μονάδα I, Μέρος 3ο σχετικά με την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II

ιε.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερώτηση A.5 και συναφής νομολογία και εθνική βιβλιογραφία
σχετικά με τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II σε υποθέσεις γονικής μέριμνας

Μεθοδολογία
1.

Χρονικό πλαίσιο

Ο χρόνος που διατίθεται για αυτήν την υποσυνεδρία θα μπορούσε να είναι περίπου 60 λεπτά. Κατά βάση,
θα μπορούσαν να διατεθούν 20 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες.
2.

Προφίλ του εκπαιδευτή

Ιδανικά, ο εκπαιδευτής για αυτήν την υποσυνεδρία πρέπει να διαθέτει κάποια εμπειρία όσον αφορά την
εφαρμογή των κανόνων περί δικαιοδοσίας και εκτέλεσης αποφάσεων σε υποθέσεις γονικής μέριμνας.
Ανάλογα με την ομάδα-στόχο του εργαστηρίου, καλή επιλογή θα ήταν ένας δικαστής που εργάζεται σε
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εθνικό δικαστήριο το οποίο έχει ορισθεί από το κράτος μέλος για την εξέταση αιτήσεων βάσει του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ ή ένας δικηγόρος με πρακτική εμπειρία σε διασυνοριακές υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου.
3.

Μέθοδος διδασκαλίας

Αυτή η υποσυνεδρία θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί ως παρουσίαση εν είδει διάλεξης ενώπιον όλων, ενώ
το τελευταίο μέρος σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης θα μπορούσε να βασισθεί σε μια πιο διαδραστική
συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Εάν ένα εργαστήριο απευθύνεται σε διεθνές ακροατήριο, ενδέχεται να
χρειαστεί να συζητηθούν περισσότερο οι διαδικασίες εκτέλεσης που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη
μέλη και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων περί καλών και κακών πρακτικών, ενώ στα εργαστήρια που
πραγματοποιούνται σε αμιγώς εγχώριο επίπεδο η συζήτηση θα μπορούσε να εστιασθεί στις εγχώριες
διαδικασίες εκτέλεσης.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει κατά νου ότι η κατανόηση των κανόνων περί δικαιοδοσίας και εκτέλεσης, και
ειδικά η ταχεία διαδικασία που θεσπίσθηκε προσφάτως με τον κανονισμό, μπορεί να διευκολυνθεί
σημαντικά με πρακτικά παραδείγματα ή σύντομες ασκήσεις. Θα μπορούσε να δοθεί στους συμμετέχοντες η
δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις προτού ο εκπαιδευτής δώσει τη λύση και συνεχίσει την παρουσίαση.
Ε. Άσκηση I – Επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή
παιδιού
Στο τέλος της πρώτης ημέρας του εργαστηρίου, πρέπει να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να
εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν μέχρι στιγμής σε διασυνοριακές διαφορές οικογενειακού δικαίου που
αφορούν τη γονική μέριμνα.
Η πρώτη άσκηση εργαστηρίου, η οποία σχεδιάστηκε από τη δρα Thalia Kruger, λέκτορα στο
Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να εδραιώσουν τις γνώσεις τους
εφαρμόζοντάς τις σε ένα συγκεκριμένο σενάριο υποθέσεως. Η επίλυση πρακτικής υποθέσεως έχει ως βάση
ένα άγαμο ζευγάρι διαφορετικών ιθαγενειών με δύο παιδιά. Μετά το τέλος της σχέσης τους, οι
εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας και με μια υπόθεση
διεθνούς απαγωγής παιδιών. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα προβλήματα:
-

Διεθνής δικαιοδοσία σε διασυνοριακές διαδικασίες οικογενειακού δικαίου
Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεως σε άλλο κράτος μέλος
Διασυνοριακή απαγωγή παιδιών από γονέα και αίτηση για την επιστροφή των παιδιών

Με τον τρόπο αυτόν, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην πράξη όσον αφορά την
εφαρμογή τόσο του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ όσο και της σύμβασης της Χάγης του 1980 σε μια
συγκεκριμένη υπόθεση και να θέσουν τυχόν ασαφή σημεία ή περαιτέρω ζητήματα που επιθυμούν να
συζητήσουν. Αυτή η υποσυνεδρία είναι εξίσου σημαντική και για τους εκπαιδευτές, προκειμένου να
εντοπίσουν τυχόν έννοιες ή κανόνες που δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς και πρέπει να διευκρινισθούν ξανά με
πιο σαφή τρόπο.
 Το σενάριο υποθέσεως και οι προτεινόμενες λύσεις διατίθενται στο Παράρτημα 3.1. του
οδηγού της επιμορφωτικής ενότητας.
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Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να εδραιωθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τις προηγούμενες τρεις
υποσυνεδρίες.
 Να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να εφαρμόσουν τον νέο
κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ και τη σύμβαση της Χάγης του 1980 σε διασυνοριακή
διαφορά οικογενειακού δικαίου.
 Να προσδιοριστούν τυχόν ασαφή σημεία και να απαντηθούν τα εναπομείναντα
ερωτήματα των τελικών χρηστών.
 Να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των τελικών χρηστών.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)

α.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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 (νέος κανονισμός Βρυξέλλες II)

β.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

γ.

Άσκηση εργαστηρίου Ι: Επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με τη γονική μέριμνα
και την απαγωγή παιδιού

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)

α.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (ενημερωμένη
έκδοση 1η Ιουνίου 2005)

β.

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις (οδηγία για τη διαμεσολάβηση)

γ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, υπόθεση C-523/07, αίτηση
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει των άρθρων 68 ΕΚ και 234 ΕΚ:
Korkein hallinto-oikeus – Φινλανδία, στο πλαίσιο της διαδικασίας που κίνησε η A

δ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-497/10 PPU,
Barbara Mercredi κατά Richard Chaffe

ε.

Πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 42 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ
σχετικά με την επιστροφή του παιδιού/των παιδιών
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στ.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο – Τομέας απαγωγής παιδιών

ζ.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

η.

Εκθέσεις κρατών μελών: θα μπορούσαν επίσης να καταστούν διαθέσιμες οι ερωτήσεις
A.1, A.5, A.7, B.3 από τις εκθέσεις κρατών μελών του Βελγίου, της Γαλλίας και της
Γερμανίας

Μεθοδολογία
1. Χρονικό πλαίσιο
Για την πρώτη άσκηση εργαστηρίου, πρέπει να διατεθούν περίπου δύο ώρες. Η παρουσίαση των
πραγματικών περιστατικών της πρακτικής υποθέσεως προς επίλυση μπορεί να διαρκέσει έως 15 λεπτά.
Έπειτα, οι διάφορες ομάδες εργασίας θα έχουν μία ώρα να μελετήσουν τις ερωτήσεις της άσκησης προτού
παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους ενώπιον όλων. Εν συνεχεία, η ενημερωτική συζήτηση μπορεί να
διαρκέσει άλλα 45 λεπτά, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να θέσουν τυχόν εναπομείναντα ερωτήματα
επί του αντικειμένου.
2. Προφίλ του εκπαιδευτή
Ο εκπαιδευτής που θα αναλάβει αυτήν την υποσυνεδρία πρέπει να διαθέτει εξαιρετική γνώση των
εφαρμοστέων νομικών πράξεων και, ιδανικά, κάποια πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή τους. Θα
μπορούσε να προσεγγισθεί ένας εκπαιδευτής δικαστικών, δικαστής ή δικηγόρος με εμπειρία σε υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου διεθνούς χαρακτήρα.
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες του ειδικού, καθώς
μεταξύ των αρμοδιοτήτων του επιλεγέντος εκπαιδευτή θα είναι να κινητοποιήσει τους συμμετέχοντες να
λάβουν ενεργά μέρος στην άσκηση, να τους συνδράμει κατά την επίλυση της υποθέσεως και να συντονίσει
την ενημερωτική συζήτηση.
3. Μέθοδος διδασκαλίας
Μετά την παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών της πρακτικής υποθέσεως ενώπιον όλων, οι
συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας έξι έως οκτώ ατόμων. Η εργασία σε μικρότερες ομάδες
θα διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους και να
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίλυση της υποθέσεως.
 Σε διεθνή εργαστήρια, θα ήταν σκόπιμο ο εκπαιδευτής να επιδιώξει να σχηματίσει ομάδες με
συμμετέχοντες από διαφορετικά κράτη μέλη και (εφόσον ενδείκνυται) με διαφορετικό
υπόβαθρο επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι διάφορες ομάδες εργασίας θα αρχίσουν να συζητούν για την υπόθεση μόλις μεταφερθούν στον ειδικό
χώρο εργασίας που τους έχει διατεθεί. Μπορεί να ορισθεί ένας εισηγητής από κάθε ομάδα με το καθήκον
να συνοψίσει και να παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ομάδας ενώπιον όλων. Οι ομάδες πρέπει να
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μελετήσουν προσεκτικά τα κείμενα των συναφών νομικών πράξεων και να ζητούν τη συμβουλή του
εκπαιδευτή όποτε χρειάζονται διευκρινίσεις.
 Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσαν επίσης να είναι χρήσιμες οι ερωτήσεις που σχετίζονται με
την υπόθεση οι οποίες περιλαμβάνονται στις εκθέσεις κρατών μελών του Βελγίου, της
Γαλλίας και της Γερμανίας.
Αν και κάθε ομάδα εργασίας πρέπει να εξετάσει όλες τις ερωτήσεις που τίθενται στην άσκηση, μπορεί να
ζητηθεί από τον εισηγητή κάθε ομάδας να παρουσιάσει λεπτομερώς τα συμπεράσματα μόνο για μία ή για
κάποιες από τις ερωτήσεις που εξετάσθηκαν. Οι άλλοι εισηγητές θα έχουν τότε την ευκαιρία να
προσθέσουν τυχόν διαφορετικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ομάδες τους. Στο τέλος, ο
εκπαιδευτής πρέπει επίσης να διατυπώσει κάποια σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το πώς θα
μπορούσαν να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τις λύσεις που προτείνονται από τη
δρα Thalia Kruger.
 Εάν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εκπαιδευτής διαπιστώσει ότι κάποια από τα ζητήματα
που καλύφθηκαν προηγουμένως δεν είναι αρκετά σαφή, πρέπει να διατεθεί κάποιος χρόνος
στο τέλος της πρώτης ημέρας του εργαστηρίου προκειμένου να επεξηγηθούν ξανά με πιο
κατανοητό τρόπο.

ΣΤ. Ακρόαση του παιδιού και διεξαγωγή αποδείξεων
Μετά την ανάλυση των κανόνων περί της δικαιοδοσίας, της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε
διαφορές γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων για την απαγωγή παιδιού από
γονέα, το εργαστήριο θα εστιάσει σε ορισμένες πτυχές της διαδικασίας που έχουν μεγάλη πρακτική
σημασία. Το σημείο αφετηρίας πρέπει να είναι η συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή του παιδιού σε
διαδικασίες οικογενειακού δικαίου διασυνοριακού χαρακτήρα και οι προκλήσεις που πρέπει να
αντιμετωπισθούν όσον αφορά την ακρόαση του παιδιού.
1. Καθορισμός του πλαισίου: το δικαίωμα του παιδιού σε ακρόαση
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το παιδί
έχει το «δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά» και
«θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία».
Σε επίπεδο ΕΕ, το άρθρο 24, παράγραφος 1, του Χάρτη υπογραμμίζει επίσης το δικαίωμα του παιδιού σε
ακρόαση. Θα ήταν σημαντικό να επισημανθεί ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο είναι κατοχυρωμένο
σε διεθνές, ευρωπαϊκό, καθώς και εθνικό επίπεδο.
 Θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στην ερώτηση B.3 στις εκθέσεις κρατών μελών, όπου
αναφέρεται σε ποιες διεθνείς συνθήκες στον τομέα του οικογενειακού δικαίου είναι
συμβαλλόμενα μέρη τα διάφορα κράτη μέλη.
Πρέπει να επισημανθεί στους τελικούς χρήστες ότι η ακρόαση του παιδιού σε αστικές δίκες που αφορούν,
για παράδειγμα, το δικαίωμα επιμέλειας, το δικαίωμα επικοινωνίας ή την επιστροφή του παιδιού μετά από
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απαγωγή από γονέα, είναι προς το συμφέρον του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βασικό εργαλείο που
επιτρέπει στον δικαστή να έχει μια καλύτερη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως.
Ωστόσο, το γεγονός ότι στα διάφορα εθνικά συστήματα υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις και μέθοδοι
ακρόασης του παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες καταδεικνύει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη
πτυχή των διασυνοριακών αστικών διαφορών. Πριν ξεκινήσει συζήτηση με τους τελικούς χρήστες όσον
αφορά τις συγκεκριμένες προκλήσεις της ακρόασης του παιδιού και τους τρόπους με τους οποίους θα
μπορούσαν να αντιμετωπισθούν καλύτερα στο μέλλον οι εν λόγω προκλήσεις, θα μπορούσαν να
παρουσιασθούν οι δικλίδες ασφαλείας που προβλέπονται σε διάφορες διεθνείς πράξεις.
 Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσαν να επεξηγηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του
Συμβουλίου της Ευρώπης για φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη που αφορούν το δικαίωμα του
παιδιού σε ακρόαση.
2. Ακρόαση του παιδιού και νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ
Στον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II υπογραμμίζεται η σημασία της ακρόασης του παιδιού σε υποθέσεις που
αφορούν θέματα γονικής μέριμνας (αιτιολογική σκέψη 19). Θα ήταν σημαντικό να υπενθυμισθούν οι
διατάξεις που άπτονται ειδικά αυτού του αντικειμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού, η
αναγνώριση αποφάσεως που αφορά τη γονική μέριμνα μπορεί να απορριφθεί με την αιτιολογία ότι δεν έχει
δοθεί στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης. Επιπλέον, η ακρόαση του παιδιού είναι μία από τις προϋποθέσεις
για την κατάργηση του εκτελεστήριου τύπου για τις αποφάσεις για το δικαίωμα επικοινωνίας (άρθρο 41,
παράγραφος 2, στοιχείο γ)) και τις αποφάσεις που αφορούν την επιστροφή του παιδιού (άρθρο 42,
παράγραφος 2, στοιχείο α)). Η επόμενη διάταξη προς εξέταση είναι το άρθρο 11, παράγραφος 2, του
κανονισμού, που συμπληρώνει τις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τις υποθέσεις
διασυνοριακής απαγωγής παιδιών και επισημαίνει για ακόμη μια φορά το δικαίωμα του παιδιού να
εκφράζει τις απόψεις του.
Είναι, ωστόσο, σημαντικό να τονισθεί ότι οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα μη ακρόασης
του παιδιού εάν αυτό «αντενδείκνυται δεδομένης της ηλικίας ή του βαθμού ωριμότητας» του παιδιού.
Καθώς πρόκειται για εξαίρεση από την αρχή που ορίζει ότι πρέπει να ακούγεται η γνώμη του παιδιού στις
διαδικασίες οικογενειακού δικαίου, η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά και ο δικαστής να
παραθέτει συγκεκριμένους λόγους για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης σε κάθε επιμέρους υπόθεση. Θα
μπορούσε επίσης να γίνει παραπομπή στη νομολογία του Δικαστηρίου που αφορά την ερμηνεία των
διατάξεων.
 Εδώ θα μπορούσαν να αναφερθούν τα πορίσματα του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-491/10
PPU όπου επισημαίνεται ότι η δυνατότητα ακρόασης του παιδιού πρέπει να εξετάζεται σε
κάθε επιμέρους υπόθεση.
3. Μέθοδοι διεξαγωγής της ακρόασης του παιδιού
Στην παρουσίαση πρέπει να επισημανθεί ότι ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ δεν τροποποιεί τις εθνικές
διαδικασίες για την ακρόαση του παιδιού (αιτιολογική σκέψη 19). Πρέπει να τονισθεί στους τελικούς
χρήστες ότι έχει μεν θεσπισθεί νέα νομοθεσία σε πολλά κράτη μέλη σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού σε
ακρόαση όταν διακυβεύονται ζητήματα επιμέλειας, διαμονής ή δικαιώματα επίσκεψης, αλλά δεν
εντοπίζεται μια ενιαία προσέγγιση.
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 Στην ερώτηση A.6 των εκθέσεων κρατών μελών παρατίθενται οι διαδικασίες για την ακρόαση
του παιδιού στα διάφορα κράτη μέλη, επομένως θα μπορούσε να γίνει παραπομπή σε αυτό το
μέρος του επιμορφωτικού υλικού.
Προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών της ΕΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό
να βελτιωθεί η γνώση των διαφόρων εθνικών συστημάτων. Κατά συνέπεια, θα είχε ενδιαφέρον μια
σύντομη επεξήγηση των επιλογών των εθνικών νομοθετών και ο εντοπισμός καλών και κακών πρακτικών
σχετικά με τις μεθόδους διεξαγωγής των ακροάσεων παιδιών.
Το σημείο αφετηρίας θα μπορούσε να είναι η συζήτηση σχετικά με τις συνθήκες και προϋποθέσεις για τη
λήψη αποφάσεως για ακρόαση του παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες. Επί παραδείγματι, θα μπορούσαν να
παρουσιασθούν οι διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθούνται από τους δικαστές σχετικά με την
απαιτούμενη ηλικία και ωριμότητα του παιδιού.
Το επόμενο στοιχείο είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα πρακτικής φύσεως: από ποιον, πότε,
πού και πώς θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση του παιδιού. Αυτά τα ζητήματα συνιστούν μείζονα πρόκληση
σε ό,τι αφορά την ακρόαση παιδιού σε ευαίσθητες διασυνοριακές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου χωρίς
τα εμπλεκόμενα παιδιά να βλάπτονται περισσότερο από ό,τι ωφελούνται. Για την αποτελεσματική
διεξαγωγή της ακρόασης του παιδιού είναι εξαιρετικά σημαντικό το πρόσωπο με το οποίο θα μιλήσει το
παιδί να διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση, ανεξαρτήτως του εάν βάσει του εθνικού δικαίου το εν λόγω
πρόσωπο είναι δικαστής, κοινωνικός λειτουργός ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Η ορθή διαχείριση του
χρόνου και η προετοιμασία ενός κατάλληλου και φιλικού περιβάλλοντος για τη διεξαγωγή της ακρόασης
συνιστούν εξίσου σημαντικά στοιχεία σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ θα μπορούσαν να αναφερθούν επίσης
δοκιμές που γίνονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ακρόασης και των ερωτήσεων που θα τεθούν
στο παιδί με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της επιρροής των γονέων και της άσκησης πίεσης
στο παιδί.
Παρότι μπορούν να εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι ακρόασης του παιδιού, για να ολοκληρωθεί η γενική
εικόνα, θα πρέπει να υπενθυμισθεί εν συντομία ότι αυτή η διαδικασία αποτελεί δικαίωμα και όχι καθήκον
του παιδιού και, κατά συνέπεια, πρέπει να είναι προς το συμφέρον του. Θα ήταν χρήσιμο να υπογραμμισθεί
το καθήκον του δικαστή να ενημερώσει το παιδί για τις συνθήκες καθώς και για τις πιθανές συνέπειες της
ακρόασης.
 Σε διεθνή εργαστήρια, είναι σημαντικό να παρακινηθούν οι τελικοί χρήστες να συμμετάσχουν
σε ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ακρόαση των παιδιών σε κάθε χώρα, καθώς και σε
συζήτηση επί των συναφών προκλήσεων.
 Στο πλαίσιο εργαστηρίων που απευθύνονται σε τελικούς χρήστες από την ίδια χώρα, μπορεί
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση του εθνικού συστήματος και να πραγματοποιηθεί
συζήτηση για πιθανές βελτιώσεις.
 Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στο Γενικό Σχόλιο σχετικά με «Το
δικαίωμα του παιδιού σε ακρόαση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
του Παιδιού με σκοπό την υποστήριξη των συμβαλλόμενων κρατών στην αποτελεσματική
διεξαγωγή της ακρόασης του παιδιού.
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4. Διεξαγωγή αποδείξεων σε διασυνοριακές αστικές υποθέσεις
Σε διασυνοριακές διαδικασίες οικογενειακού δικαίου, ειδικά σε ευαίσθητες υποθέσεις απαγωγής παιδιού, η
παρουσία του παιδιού στο δικαστήριο μπορεί να μην είναι εφικτή, εάν για παράδειγμα το παιδί διαμένει σε
άλλο κράτος μέλος, ή ακόμη και να μην είναι επιθυμητή. Για τον λόγο αυτόν, στην αιτιολογική σκέψη 20
του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II παρέχεται η δυνατότητα ακρόασης του παιδιού με χρήση των μέσων
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των
δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
(κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων).
Ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί σε αυτήν την υποσυνεδρία μια παρουσίαση του
κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων στον βαθμό που σχετίζεται με την ακρόαση του παιδιού. Θα
μπορούσε να συζητηθεί ο βασικός στόχος της εν λόγω νομικής πράξης της ΕΕ, δηλαδή η διασφάλιση μιας
βελτιωμένης, απλοποιημένης και ταχείας συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε υποθέσεις με
διασυνοριακή διάσταση. Από πρακτικής απόψεως, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν οι συγκεκριμένες
ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά την παραγγελία της διεξαγωγής αποδείξεων – τη διαβίβαση της
παραγγελίας, τον τύπο και το περιεχόμενο της παραγγελίας, τη γλώσσα κ.λπ., όπως περιγράφονται στα
άρθρα 4 έως 9 του κανονισμού. Στη συνέχεια, το επόμενο σημείο προς εξέταση θα μπορούσε να είναι οι
διάφοροι κανόνες για την εκτέλεση της παραγγελίας και οι εφαρμοστέες διαδικασίες (άρθρα 10 έως 17).
 Στο σημείο αυτό, θα μπορούσε να αναφερθεί ο πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του
κανονισμού σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων ο οποίος καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες
της Επιτροπής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές
υποθέσεις.
Αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον να επισημανθεί είναι η δυνατότητα χρήσης τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών
κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων, ιδίως η χρήση τηλεσυνδιασκέψεων (άρθρο 10, παράγραφος 4). Θα
μπορούσαν να συζητηθούν με τους τελικούς χρήστες τα πλεονεκτήματα, οι δυνατότητες αλλά και οι
πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης αυτής της τεχνολογίας κατά την ακρόαση του παιδιού σε διασυνοριακές
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.
 Σε εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, θα μπορούσε να γίνει
παραπομπή στον πρακτικό οδηγό για τη χρήση των τηλεσυνδιασκέψεων για τη διεξαγωγή
αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 Ο ιστότοπος της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice),
ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τα δικαστήρια που διαθέτουν εξοπλισμό βιντεοδιάσκεψης
στα διάφορα κράτη μέλη, θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο για τους
δικαστές.
Στο πλαίσιο αυτό, μια σύντομη εισαγωγή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου περί
επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές
υποθέσεις θα μπορούσε να παράσχει στους τελικούς χρήστες μια επισκόπηση της κοινοτικής
δραστηριότητας στον τομέα της διεξαγωγής αποδείξεων και με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσει τη γενική
εικόνα.
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Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να υπογραμμισθεί η σημασία της ακρόασης του παιδιού σε διασυνοριακές
διαδικασίες οικογενειακού δικαίου.
 Να παρασχεθεί μια γενική επισκόπηση του δικαιώματος του παιδιού σε ακρόαση
στη διεθνή σφαίρα.
 Να επεξηγηθεί ο ρόλος της ακρόασης του παιδιού στο πλαίσιο του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ.
 Να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα ανταλλαγής και επεξήγησης
εμπειριών όσον αφορά την ακρόαση του παιδιού σε κάθε χώρα, καθώς και η
δυνατότητα συζήτησης για πιθανές βελτιώσεις.
 Να διασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις ενέργειες που πρέπει να
γίνουν για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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
(νέος κανονισμός Βρυξέλλες II)

β.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων
σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

γ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη
μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων), και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του
Συμβουλίου

δ.

Παρουσίαση PowerPoint ή σχεδιάγραμμα από τον εκπαιδευτή
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της
20ής Νοεμβρίου 1989

β.

Άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-491/10 PPU,
αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως: Oberlandesgericht Celle – Γερμανία,
στο πλαίσιο της διαδικασίας Joseba Andoni Aguirre Zarraga κατά Simone Pelz

δ.

Γενικό Σχόλιο αριθ. 12 (2009) σχετικά με «Το δικαίωμα του παιδιού σε ακρόαση» της
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Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ε.

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
για φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, που εγκρίθηκαν στις 17 Νοεμβρίου 2010

στ.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (ενημερωμένη
έκδοση 1η Ιουνίου 2005)
Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τη διεξαγωγή
αποδείξεων

ζ.
η.

Πρακτικός οδηγός για τη χρήση των τηλεσυνδιασκέψεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

θ.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– Απόκτηση αποδείξεων

ι.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

ια.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Απόδειξη

ιβ.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Επίδοση και
κοινοποίηση πράξεων

ιγ.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Διαθέσιμα μέσα για τα δικαστήρια και τους
επαγγελματίες του κλάδου

ιδ.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερωτήσεις A.6 και B.3 και εθνική βιβλιογραφία σχετικά με τη
συμμετοχή του παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες οικογενειακού δικαίου

Μεθοδολογία
1.

Χρονικό πλαίσιο

Η διάρκεια αυτής της υποσυνεδρίας πρέπει να είναι περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Στο πρώτο ήμισυ μπορεί
να γίνει μια παρουσίαση του νομικού πλαισίου για την ακρόαση του παιδιού και τη διεξαγωγή αποδείξεων.
Κατά το δεύτερο ήμισυ, πρέπει να δοθεί στους συμμετέχοντες αρκετός χρόνος για να συζητήσουν τις
διάφορες πρακτικές πτυχές της ακρόασης, καθώς και να διατυπώσουν προτάσεις για μελλοντικές
βελτιώσεις.
Στην περίπτωση που ένα εργαστήριο απευθύνεται σε διεθνές ακροατήριο, θα μπορούσε να διατεθεί κάποιος
χρόνος στο δεύτερο ήμισυ της υποσυνεδρίας για τις λεγόμενες «εκθέσεις χωρών» – που πρέπει να έχουν
μέγιστη διάρκεια 5 έως 10 λεπτών έκαστη.
2.

Προφίλ του εκπαιδευτή

Ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία αυτής της διαδραστικής υποσυνεδρίας είναι ένα άτομο με
εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και με εμπειρία στην ακρόαση του παιδιού σε διασυνοριακές
δικαστικές διαδικασίες. Θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να προσεγγισθεί ένας έμπειρος δικαστής
οικογενειακού δικαίου ή λειτουργός εθνικής αρχής με αρμοδιότητα τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά
σε διασυνοριακές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.
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Δεδομένου ότι αυτή η υποσυνεδρία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών, ο
επιλεγείς εκπαιδευτής πρέπει να είναι σε θέση να συντονίζει τη συζήτηση ενώπιον όλων και να παροτρύνει
τους τελικούς χρήστες να λαμβάνουν ενεργά μέρος στον διάλογο.
3.

Μέθοδος διδασκαλίας

Καθώς αυτό το μέρος του εργαστηρίου έχει μεγάλη πρακτική σημασία για τους τελικούς χρήστες, ιδίως για
τα μέλη του δικαστικού σώματος, και ταυτόχρονα πραγματεύεται ένα αντικείμενο στο οποίο δεν έχει
υιοθετηθεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση από τα κράτη μέλη και πολλά ερωτήματα παραμένουν εκκρεμή, η
υποσυνεδρία πρέπει να διαιρεθεί σε μέρη με διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας.
Το πρώτο μέρος πρέπει να οργανωθεί ως διάλεξη ενώπιον όλων. Ο εκπαιδευτής πρέπει να παρουσιάσει το
διεθνές καθεστώς όσον αφορά το δικαίωμα του παιδιού σε ακρόαση, τις συναφείς διατάξεις του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, καθώς και μια εισαγωγή στον κανονισμό για τη διεξαγωγή αποδείξεων.
Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει διαδραστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Η
κατανόηση των διαφορετικών μεθόδων που ακολουθούν τα κράτη μέλη και των προκλήσεων που πρέπει να
αντιμετωπισθούν όσον αφορά την ακρόαση του παιδιού σε διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες μπορεί να
διευκολυνθεί εάν δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες,
απόψεις και ιδέες. Πριν από τη συζήτηση ενώπιον όλων, και με στόχο να δοθούν περισσότερα ερεθίσματα,
θα μπορούσαν να παρουσιασθούν «εκθέσεις χωρών» σχετικά με τα εθνικά συστήματα που
εκπροσωπούνται στο εργαστήριο. Οι εν λόγω εκθέσεις θα μπορούσαν να παρουσιασθούν είτε από τον
εκπαιδευτή είτε από συμμετέχοντες με εμπειρία στην ακρόαση παιδιού σε διασυνοριακές δικαστικές
διαδικασίες.
Την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής πρέπει να εντοπίσει τους συμμετέχοντες που θα
μπορούσαν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες για την ακρόαση του
παιδιού στις χώρες τους, και να τους ζητήσει να μοιραστούν τις γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες τους. Ο
εκπαιδευτής μπορεί να τους δώσει ένα χαρτί με κάποιες σύντομες βασικές ερωτήσεις, για να τους βοηθήσει
να προετοιμάσουν την έκθεση της χώρας τους. Θα μπορούσαν να τεθούν, για παράδειγμα, οι ακόλουθες
ερωτήσεις: από ποια ηλικία και μετά γίνεται ακρόαση ενός παιδιού; Πώς λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και η
ωριμότητα; Με ποιον τρόπο γίνεται η ακρόαση του παιδιού; (ποιος τη διεξάγει, είναι το εν λόγω πρόσωπο
ειδικά εκπαιδευμένο, πότε και πού λαμβάνει χώρα η ακρόαση, για πόσο χρόνο, ακολουθείται πρωτόκολλο;)
Πώς προσπαθείτε να αποφύγετε επιρροές από τους ενηλίκους; Υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες δεν
ενδείκνυται η ακρόαση του παιδιού; Ποιες είναι οι προκλήσεις, κατά την άποψή σας; Θα θέλατε να
μοιραστείτε μαζί μας προσωπικές σας εμπειρίες; Έχετε τυχόν ιδέες για μια καλύτερη προσέγγιση όσον
αφορά διαδικασίες πιο φιλικές προς τα παιδιά;

Ζ. Διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ κεντρικών αρχών
1.

Διασυνοριακή απευθείας δικαστική επικοινωνία σε υποθέσεις γονικής μέριμνας

Η απευθείας δικαστική συνεργασία είναι μία από τις βασικές έννοιες στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης
της ΕΕ. Πρέπει να επισημανθεί στους τελικούς χρήστες η σημασία και το αντικείμενο της επικοινωνίας
μεταξύ δικαστηρίων σε διασυνοριακές διαδικασίες που αφορούν τη γονική μέριμνα. Θα μπορούσαν επίσης
να περιγραφούν εν συντομία οι διαφορές μεταξύ της εθνικής και της διασυνοριακής δικαστικής
επικοινωνίας.
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Η εγχώρια νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών ήδη τυποποιεί και ρυθμίζει την απευθείας δικαστική
επικοινωνία. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ, η απευθείας δικαστική επικοινωνία απαιτείται
ρητώς στο πλαίσιο της παραπομπής υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο (άρθρο 15, παράγραφος 6) και στην
περίπτωση της απαγωγής παιδιού (άρθρο 11, παράγραφοι 6 και 7). Θα ήταν ενδιαφέρον να τονισθεί ότι η
συνεργασία μπορεί να βοηθήσει τους δικαστές να εκτιμήσουν καλύτερα εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για την παραπομπή μιας υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο ή να κατανοήσουν τους λόγους για την έκδοση
αποφάσεως περί μη επιστροφής και, συνεπώς, να διασφαλίσουν ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει
απόφαση προς το συμφέρον του παιδιού. Η αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα της απευθείας δικαστικής
επικοινωνίας σε αυτές τις συγκεκριμένες φάσεις των διαδικασιών μπορούν να υπογραμμισθούν με την
παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων.
 Θα μπορούσαν να παρουσιασθούν επίσης τα άρθρα 8, 9 και 31 της σύμβασης της Χάγης του
1996 όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη απευθείας δικαστικής συνεργασίας όταν μια υπόθεση
παραπέμπεται από ένα δικαστήριο σε άλλο.
 Θα μπορούσε να εξηγηθεί η εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει τη δικαστική επικοινωνία και
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που εκπροσωπούνται στο εργαστήριο.
Σε εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, θα ήταν χρήσιμο να εξετασθούν επίσης
οι πρακτικές λεπτομέρειες της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ δικαστηρίων διαφορετικών κρατών μελών.
Θα μπορούσαν να συζητηθούν οι μέθοδοι επικοινωνίας, η χρήση νέων τεχνολογιών, ιδίως οι επαφές μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεδιασκέψεων, καθώς και ζητήματα μετάφρασης, προθεσμιών και
προστασίας δεδομένων. Αυτό που είναι σημαντικό να υπενθυμισθεί σε αυτό το πλαίσιο είναι το γεγονός
ότι, παρόλο που η επικοινωνία θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους και τις διαδικασίες των
εμπλεκόμενων κρατών μελών, οι διασυνοριακές δικαστικές επαφές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
ευέλικτες.
2.

Ο ρόλος των κεντρικών αρχών στην εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 55, στοιχείο γ), του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, η απευθείας επικοινωνία μεταξύ
δικαστηρίων πρέπει να διευκολύνεται από τις κεντρικές αρχές τις οποίες έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για
την εφαρμογή του κανονισμού. Κατόπιν τούτου, μπορεί να γίνει μια παρουσίαση του ρόλου και των
καθηκόντων των κεντρικών αρχών σε διασυνοριακές διαδικασίες που αφορούν τη γονική μέριμνα.
Πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να διορίσει τουλάχιστον μία κεντρική αρχή (άρθρο
53) η οποία πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να είναι σε
θέση να συμβάλλει στη βελτιωμένη εφαρμογή του κανονισμού.
 Στην ερώτηση A.7. των εκθέσεων κρατών μελών παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις
κεντρικές αρχές που έχουν διορισθεί στα διάφορα κράτη μέλη.
 Εδώ θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στα αντίστοιχα μέρη του πρακτικού οδηγού για την
εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ.
Στη συνέχεια, μπορεί να αναλυθεί το άρθρο 55 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, όπου απαριθμούνται τα
καθήκοντα των κεντρικών αρχών. Πέραν του ότι ενεργούν ως σύνδεσμος μεταξύ των δικαστηρίων και των
κεντρικών αρχών άλλων κρατών μελών, οι κεντρικές αρχές παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στους
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δικαιούχους γονικής μέριμνας που είναι σε θέση να υποβάλουν απευθείας αιτήσεις. Πρέπει να
παρασχεθούν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά την υποβολή
αιτήσεως σε μια κεντρική αρχή, προκειμένου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτό
το σύστημα στο μέλλον (άρθρο 57). Είναι σημαντικό να επισημανθεί το καθήκον των κεντρικών αρχών να
διευκολύνουν την επίλυση υποθέσεων γονικής μέριμνας μέσω της διαμεσολάβησης.
Προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα μπορούσαν να περιγραφούν τα καθήκοντα των
κεντρικών αρχών που έχουν διορισθεί για την εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης του 1996 και της
σύμβασης της Χάγης του 1980. Οι πρακτικές και οι εμπειρίες των κεντρικών αρχών στον χειρισμό
υποθέσεων διασυνοριακής απαγωγής παιδιών μπορεί να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
τελικούς χρήστες, καθώς, ιδανικά, πρόκειται για τις ίδιες αρχές στις οποίες πρέπει να ανατεθεί επίσης η
εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Θα μπορούσαν να συζητηθούν οι δυνατότητες και τα
πλεονεκτήματα της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των αρχών που έχουν διορισθεί βάσει αυτών των
αλληλένδετων νομικών πράξεων για τις διαφορές γονικής μέριμνας.
 Εδώ θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον ιστότοπο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό
διεθνές δίκαιο (HCCH), όπου παρέχονται πληροφορίες για τις κεντρικές αρχές που έχουν
διορισθεί.
3. Προαγωγή και διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας – Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο
(ΕΔΔ) για αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Οι τελικοί χρήστες πρέπει να ενθαρρυνθούν να κάνουν χρήση του συστήματος συνεργασίας που έχει
δημιουργηθεί για την ενδεδειγμένη και ταχύτερη επίλυση διασυνοριακών υποθέσεων οικογενειακού
δικαίου. Σε εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, πρέπει να παρουσιασθούν
πρακτικοί τρόποι δημιουργίας και ανάπτυξης των απαραίτητων διασυνοριακών επαφών για την εκπλήρωση
των καθηκόντων που ορίζονται στις συναφείς νομικές πράξεις.
Στην ανάλυση πρέπει να επισημανθεί ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και, συνεπώς, η αποτελεσματική
δικαστική συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δικαστές και οι κεντρικές αρχές έχουν μια πλατφόρμα
διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. Επομένως, η δημιουργία και συντήρηση εξειδικευμένων
δικτύων προωθείται σε εθνικό, περιφερειακό, καθώς και διεθνές επίπεδο.
 Θα μπορούσε να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με

τυχόν υφιστάμενα εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα δικαστών οικογενειακού δικαίου που έχουν
υπόψη τους στις αντίστοιχες χώρες τους.
Σε επίπεδο ΕΕ, θα μπορούσε να παρουσιασθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) για αστικές και
εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για μια ευέλικτη, μη γραφειοκρατική δομή, που λειτουργεί με ανεπίσημο
τρόπο και στοχεύει στην απλούστευση τόσο της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσο
και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα άτομα που εμπλέκονται σε διασυνοριακές δικαστικές διαμάχες.
Θα μπορούσε να περιγραφεί ο βασικός ρόλος των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου
που έχουν ορίσει όλα τα κράτη μέλη (εξαιρουμένης της Δανίας), καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου.
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Θα ήταν ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι στον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ γίνεται ρητή αναφορά στο ΕΔΔ
και στη συμμετοχή των κεντρικών αρχών (αιτιολογική σκέψη 25, άρθρα 54 και 58).
 Θα μπορούσε να αναλυθεί η απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 η οποία

προβλέπει το νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για
αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 Εδώ θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

και ειδικά στην ενότητα που αφορά τη γονική μέριμνα και περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για
τις διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ όσο και για τις εθνικές διατάξεις των συμμετεχόντων κρατών
μελών.
Πρέπει επίσης να γίνει μια σύντομη αναφορά στο σημαντικό έργο του Διεθνούς Δικτύου Δικαστών της
Χάγης στο πλαίσιο της σύμβασης της Χάγης του 1980. Οι αρχές και οι πρακτικοί οδηγοί σχετικά με τις
διασυνοριακές δικαστικές επικοινωνίες που έχει καταρτίσει το εν λόγω δίκτυο μπορούν να αποτελέσουν
μια περαιτέρω χρήσιμη πηγή συμβουλών για τους τελικούς χρήστες.
4. Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) – παρουσίαση των διαθέσιμων διαδικτυακών
εργαλείων της ΕΕ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική σε
θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)», πρέπει να προωθηθεί η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών
της πληροφορίας και επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθεί η δικαστική συνεργασία, καθώς και η
πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Στις προηγούμενες υποσυνεδρίες, όπου αναλύεται το νομικό
πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, έχουν γίνει πολλές
αναφορές στα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία. Τώρα θα γίνει μια παρουσίαση αυτών των μέσων και μια
επίδειξη των κύριων χαρακτηριστικών και στοιχείων τους, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι τελικοί
χρήστες θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν στο μέλλον.
Αρκετές πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία
και να παρασχεθεί στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες.
 Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) είναι η πιο
πρόσφατη πρωτοβουλία και έχει σχεδιασθεί ως ηλεκτρονική μονοαπευθυντική υπηρεσία («onestop shop»). Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τη νομολογία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αλλά επίσης παρέχει μια γενική επισκόπηση των
δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών, των διαφόρων νομικών επαγγελμάτων και των
δικτύων τους, καθώς και συμβουλές για την εξεύρεση δικηγόρων, συμβολαιογράφων,
διαμεσολαβητών, νομικών μεταφραστών και διερμηνέων στην Ευρώπη.
 Ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών υποθέσεων αποτελεί, μεταξύ
άλλων, ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων ή αρχών σε άλλα
κράτη μέλη, καθώς και για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή τυχόν απαραίτητων
εντύπων για διασυνοριακές διαδικασίες.
 Οι βάσεις δεδομένων EUR-Lex και N-Lex περιλαμβάνουν μηχανή αναζήτησης για πρόσβαση
στο οικογενειακό δίκαιο σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.
 Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της νομολογίας του ΔΕΕ για την ομοιόμορφη εφαρμογή του
οικογενειακού δικαίου της ΕΕ, θα μπορούσε επίσης να παρουσιασθεί ο ιστότοπος CURIA, ο
επίσημος ιστότοπος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τέλος, σε εργαστήρια που διοργανώνονται με ακροατήριο προερχόμενο από μία συγκεκριμένη χώρα μόνο,
μπορεί να γίνει μια επίδειξη των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων ή βάσεων δεδομένων σε εθνικό
επίπεδο.
 Εδώ θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στην ερώτηση B.4 των εκθέσεων κρατών μελών όπου

παρέχονται πληροφορίες για τέτοιου είδους διαδικτυακές πηγές.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να προαγάγει την κατανόηση της αναγκαιότητας και των πλεονεκτημάτων της
απευθείας δικαστικής επικοινωνίας σε υποθέσεις που αφορούν τη γονική
μέριμνα.
 Να συζητηθούν οι πρακτικές λεπτομέρειες της απευθείας δικαστικής επικοινωνίας
σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.
 Να περιγραφεί το σύστημα συνεργασίας μεταξύ εθνικών κεντρικών αρχών και να
διασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν τα καθήκοντα που επιτελούν στο
πλαίσιο της εφαρμογής του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ.
 Να παρουσιασθούν τα διαθέσιμα διαδικτυακά μέσα για τη βελτίωση της
δικαστικής συνεργασίας, καθώς και της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη.
 Να δημιουργηθεί το γενικό πλαίσιο για τη χρήση των διαφόρων διαδικτυακών
εργαλείων της ΕΕ και να επεξηγηθεί πώς μπορούν να συνδράμουν σε
περιπτώσεις διασυνοριακών διαδικασιών.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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 (νέος κανονισμός Βρυξέλλες II)

β.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

γ.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

δ.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Γονική μέριμνα

ε.

Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη e-justice

στ.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων

ζ.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– Οικογενειακό δίκαιο

η.

Βάση δεδομένων EUR-Lex
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θ.

Βάση δεδομένων N-Lex

ι.

Ιστότοπος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CURIA)

ια.

Παρουσίαση PowerPoint ή σχεδιάγραμμα από τον εκπαιδευτή

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Πληροφορίες σχετικά με τις κεντρικές αρχές, τις γλώσσες, τα δικαστήρια και τα ένδικα
μέσα που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής
μέριμνας – ενοποιημένη έκδοση

β.

Απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές
υποθέσεις

γ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 30ής Μαΐου 2008 – Προς μια
Ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)

δ.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (ενημερωμένη
έκδοση 1η Ιουνίου 2005)

ε.

Σύμβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το
εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη
γονική μέριμνα και τα μέτρα προστασίας των παιδιών

στ.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

ζ.

Συμπεράσματα και συστάσεις της κοινής διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη
Διάσκεψη της Χάγης σχετικά με την απευθείας δικαστική επικοινωνία για θέματα
οικογενειακού δικαίου και την ανάπτυξη δικαστικών δικτύων (2009)

η.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, έκθεση για τη δικαστική
επικοινωνία σε σχέση με τη διεθνή προστασία παιδιών, που συντάχθηκε από τον
Philippe Lortie (επί του παρόντος Προκ. έγγρ. αριθ. 3 του Απριλίου 2011)

θ.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων: Θεματική μονάδα I, Μέρος 2ο σχετικά με τη
διασυνοριακή απαγωγή παιδιών εντός της ΕΕ

ι.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερωτήσεις A.7 και B.4

Μεθοδολογία
1. Χρονικό πλαίσιο
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Η διάρκεια αυτής της υποσυνεδρίας πρέπει να είναι περίπου 60 λεπτά. Κατά βάση, 20 με 30 λεπτά
μπορούν να διατεθούν για την παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου και του νομικού πλαισίου σχετικά
με την απευθείας δικαστική επικοινωνία, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών στο πλαίσιο
διασυνοριακών υποθέσεων που αφορούν τη γονική μέριμνα. Το δεύτερο ήμισυ της υποσυνεδρίας μπορεί
έπειτα να περιλαμβάνει μια επίδειξη των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων.
2. Προφίλ του εκπαιδευτή
Η εμπειρία στην παρουσίαση διαδικτυακών εργαλείων και οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι
σημαντικές για την επιτυχή διεξαγωγή αυτού του μέρους του εργαστηρίου. Επομένως, θα μπορούσε να
προσεγγισθεί ένας εκπαιδευτής δικαστικών. Καλή επιλογή θα αποτελούσε επίσης ένας λειτουργός
κεντρικής αρχής ή ένας δικαστής με εμπειρία στην απευθείας δικαστική επικοινωνία.
3. Μέθοδος διδασκαλίας
Για αυτήν την υποσυνεδρία, πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές μέθοδοι επιμόρφωσης:
διδασκαλία με διάλεξη στην αίθουσα και εκμάθηση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Στο πρώτο μέρος, μια παρουσίαση εν είδει διάλεξης θα παράσχει στους τελικούς χρήστες πληροφορίες
σχετικά με το νομικό πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ κεντρικών αρχών και θα
αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της δημιουργίας εξειδικευμένων δικτύων. Οι πρακτικές
λεπτομέρειες και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν όσον αφορά την απευθείας δικαστική
επικοινωνία μπορούν να επεξηγηθούν με πρακτικά παραδείγματα.
Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος θα βασίζεται σε μια διαδραστική παρουσίαση των διαφόρων διαδικτυακών
μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ και τα οποία διευκολύνουν τη διασυνοριακή δικαστική
συνεργασία σε σχέση με τη διεθνή προστασία του παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, ο εκπαιδευτής πρέπει να
έχει στη διάθεσή του πρόσβαση στο διαδίκτυο και αρκετό χρόνο για να παρουσιάσει τους σχετικούς
ιστοτόπους. Τα βασικά στοιχεία και εργαλεία κάθε ιστοτόπου μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα εάν οι
συμμετέχοντες έχουν επίσης πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επομένως έχουν τη δυνατότητα
να τα δοκιμάσουν.
 Κατά την παρουσίαση των διαδικτυακών εργαλείων, είναι δυνατή η σύνδεση με τις

προηγούμενες συζητήσεις στο πλαίσιο των εργαστηρίων, προκειμένου να αναδειχθεί καλύτερα
η λειτουργικότητά τους και να δοθεί στους χρήστες η δυνατότητα να εκτιμήσουν την
προστιθέμενη αξία τους σε διασυνοριακές διαδικασίες.

Η. Έκδοση προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου
Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως θεωρείται ότι εμπίπτει στο θεμελιώδες δικαίωμα
πραγματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη, δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 47 του Χάρτη.
Οι προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καθίστανται σταδιακά η
κυρίαρχη νομολογία. Αρκετές σημαντικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στον τομέα του
οικογενειακού δικαίου, έχουν ορισθεί μέσω της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων και,
μάλιστα, σε ολοένα και περισσότερες ευαίσθητες υποθέσεις διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών
εφαρμόζεται η επείγουσα προδικαστική διαδικασία (ΕΠΔ). Το επίκεντρο αυτής της υποσυνεδρίας θα είναι
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η παρουσίαση του εν λόγω θεμελιώδους μηχανισμού και η εξοικείωση των τελικών χρηστών με αυτόν.
1. Εισαγωγή στο σύστημα εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
Το γενικό πλαίσιο θα μπορούσε να καθορισθεί με μια σύντομη περιγραφή της ιστορίας του ευρωπαϊκού
δικαστικού συστήματος, καθώς και του ρόλου, της σύνθεσης και της δικαιοδοσίας του ΔΕΕ. Στο σημείο
αυτό, μπορούν επίσης να αναφερθούν επιγραμματικά τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών υποθέσεων που
μπορούν να παραπεμφθούν ενώπιον του Δικαστηρίου και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη
δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου.
Επιστρέφοντας στη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων, τα ζητήματα που πρέπει να
διευκρινισθούν πρώτα είναι η λειτουργία και οι σκοποί αυτού του μηχανισμού της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος
των εθνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ. Πρέπει να επισημανθεί στους τελικούς χρήστες ότι πρόκειται για
μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ ισότιμων δικαστικών οργάνων, με στόχο τη διασφάλιση της
ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη.
 Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει αναφορά στην υπόθεση 166/73, στην οποία υπογραμμίζεται ο
ρόλος της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων.
 Σε εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του δικαστικού σώματος, θα μπορούσαν να ζητηθούν
τα πρώτα σχόλια από τους συμμετέχοντες για τις εμπειρίες τους στη διαδικασία εκδόσεως
προδικαστικών αποφάσεων και τις αντίστοιχες πρακτικές στις χώρες τους.
Το επόμενο σημείο της ανάλυσης πρέπει να είναι η νομική βάση της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως. Πρέπει να γίνει μια παρουσίαση του άρθρου 19, παράγραφος 3, στοιχείο β), της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και του άρθρου 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ). Εν προκειμένω, θα μπορούσαν να σκιαγραφηθούν εν συντομία οι τροποποιήσεις που
επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 267 ΣΛΕΕ. Θα μπορούσε επίσης να γίνει παραπομπή στις
συναφείς διατάξεις του Οργανισμού και του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου.
2. Δικαιοδοσία του ΔΕΕ και απόφαση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος
Στο άρθρο 267, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ προβλέπεται ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποφαίνεται με προδικαστικές αποφάσεις επί της ερμηνείας των Συνθηκών και επί του κύρους και της
ερμηνείας των πράξεων των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο,
είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στις «πράξεις» περιλαμβάνονται οι δεσμευτικές και μη δεσμευτικές
πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 288 ΣΛΕΕ. Κατά συνέπεια, στον τομέα του οικογενειακού δικαίου,
οποιαδήποτε ερωτήματα ανακύπτουν στο πλαίσιο των κανονισμών της ΕΕ περί οικογενειακού δικαίου,
ιδίως του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, μπορούν να παραπεμφθούν στο ΔΕΕ. Για μια ολοκληρωμένη
εικόνα, θα μπορούσαν να αναφερθούν και τα ζητήματα που αποκλείονται από τη δικαιοδοσία του
Δικαστηρίου, όπως τα ζητήματα εθνικού δικαίου ή η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.
 Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 256, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, το Γενικό
Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί προδικαστικών ζητημάτων, τα οποία του
υποβάλλονται, σε συγκεκριμένους τομείς που καθορίζονται από τον Οργανισμό. Καθώς δεν
έχουν περιληφθεί ακόμη τέτοιες διατάξεις στον Οργανισμό, δικαιοδοσία έχει μόνο το ΔΕΕ.
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 Θα μπορούσαν να παρουσιασθούν στοιχεία του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ των οποίων η
ερμηνεία δεν ήταν σαφής για τους εθνικούς δικαστές και τα οποία αποτέλεσαν τον λόγο
υποβολής αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, όπως η έννοια της «συνήθους
διαμονής». Θα μπορούσε επίσης να επιχειρηθεί μια συζήτηση σχετικά με διατάξεις του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ που παραμένουν ασαφείς και θα μπορούσαν να παραπεμφθούν ως
προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ στο μέλλον.
Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως κινείται από εθνικό δικαστήριο κράτους μέλους. Είναι
σημαντικό να τονισθεί ότι η απόφαση για το εάν ένα όργανο αποτελεί δικαστήριο κατά την έννοια του
άρθρου 267 ΣΛΕΕ είναι ζήτημα που εμπίπτει στο δίκαιο της ΕΕ. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης
της Λισαβόνας, η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου έχει επεκταθεί ουσιαστικά ως προς τον αριθμό των εθνικών
δικαστηρίων τα οποία πλέον μπορούν να υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήματα.
 Θα μπορούσαν να εξηγηθούν τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση του αν το
αιτούν όργανο είναι δικαστήριο, όπως επιβεβαιώνονται στην απόφαση του Δικαστηρίου στην
υπόθεση C-54/96.
Έπειτα, η ανάλυση πρέπει να συνεχίσει με τη διάκριση μεταξύ της προαιρετικής και της υποχρεωτικής
παραπομπής ενός ζητήματος. Πρέπει να παρουσιασθούν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 267 ΣΛΕΕ,
καθώς και να εξηγηθούν τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τη διάκριση μεταξύ των δικαστηρίων που
δύνανται και των δικαστηρίων που οφείλουν να παραπέμπουν ζητήματα στο ΔΕΕ. Θα μπορούσε να γίνει
μαζί με τους συμμετέχοντες μια ανάλυση των κριτηρίων βάσει των οποίων ένα δικαστήριο κατώτερου
βαθμού δύναται να αποφασίσει εάν θα ασκήσει τη δυνατότητα βάσει της διακριτικής του ευχέρειας να
παραπέμψει υπόθεση στο Δικαστήριο. Στη συνέχεια, θα είχε ενδιαφέρον μια συζήτηση για τα
συμπεράσματα του Δικαστηρίου ως προς την ερμηνεία του άρθρου 267 ΣΛΕΕ και τις θεωρίες που
αναπτύχθηκαν, όπως το δόγμα «acte clair» (της σαφούς πράξεως).
 Ιδιαίτερα ουσιώδη στο πλαίσιο αυτό είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Δικαστήριο
στην υπόθεση C-283/81, CILFIT, και τα οποία είναι σκόπιμο να παρουσιασθούν.
3. Υποβολή αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: διαδικασία και διαδικαστικές
ενέργειες
Κατόπιν της αποφάσεως για την υποβολή ερωτήματος στο ΔΕΕ για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως,
είναι σκόπιμο να παρασχεθούν πρακτικές συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Το
πρώτο σημείο που πρέπει να διευκρινισθεί είναι το στάδιο στο οποίο πρέπει να ανασταλεί η εθνική
διαδικασία και να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα. Το επόμενο στοιχείο που έχει μεγάλη πρακτική
σημασία είναι η μορφή και το περιεχόμενο της αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Είναι
σκόπιμο να παρασχεθούν πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο σύνταξης μιας αιτήσεως για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως και για τον τρόπο διάρθρωσης της αποφάσεως. Θα μπορούσαν να
συζητηθούν με τους συμμετέχοντες καλά και κακά παραδείγματα προδικαστικών ερωτημάτων, που
αποτελούν το κεντρικό στοιχείο κάθε αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.
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 Εδώ πρέπει να παρουσιασθεί το ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ από τα εθνικά δικαστήρια, ειδικά εάν το εργαστήριο
απευθύνεται σε δικαστές.
 Σε εργαστήρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου, χρήσιμο εργαλείο θα
αποτελούσε επίσης ο Οδηγός για τους εκπροσώπους των διαδίκων κατά την ενώπιον του ΔΕΕ
έγγραφη και προφορική διαδικασία.
Θα πρέπει επίσης να γίνει μια συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ενώπιον του ΔΕΕ. Θα μπορούσαν να
επεξηγηθούν τα κύρια στοιχεία των δύο σταδίων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Οργανισμού του
Δικαστηρίου, της έγγραφης και της προφορικής διαδικασίας. Η ανάλυση αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με
αναφορά στον ρόλο της γνώμης του γενικού εισαγγελέα στις προδικαστικές αποφάσεις.
4. Η επείγουσα προδικαστική διαδικασία (ΕΠΔ) σε διαφορές οικογενειακού δικαίου
Η επείγουσα προδικαστική διαδικασία (ΕΠΔ) θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2008. Αυτή η διαδικασία
επιτρέπει την άμεση διεκπεραίωση ιδιαίτερα επειγουσών υποθέσεων και την ταχεία έκδοση της
αποφάσεως, σε περίπου δύο με τέσσερις μήνες.
Πρέπει να τονισθεί εξαρχής ότι η ΕΠΔ εφαρμόζεται μόνο στους τομείς που καλύπτονται από τον Τίτλο V
του Μέρους 3 της ΣΛΕΕ, δηλαδή σε αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σχετικά με τον χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι διασυνοριακές διαφορές οικογενειακού δικαίου καλύπτονται
από την ΕΠΔ και το εθνικό δικαστήριο μπορεί να υποβάλλει λογικά αιτήματα για την εφαρμογή της σε
εξαιρετικές περιστάσεις. Παρόλο που δεν υφίσταται πλήρης κατάλογος αυτών των εξαιρετικών
περιστάσεων, πρέπει να τονισθεί ότι, στην πράξη, αιτήματα σε διαδικασίες που αφορούν γονική μέριμνα ή
επιμέλεια παιδιών είναι πιθανό να γίνουν δεκτά από το ΔΕΕ. Για να ολοκληρωθεί η γενική εικόνα, μπορεί
να αναφερθεί η δυνατότητα του ΔΕΕ να αποφασίζει αυτεπαγγέλτως να εφαρμόσει τη διαδικασία αυτή.
 Μπορεί να παρουσιασθεί εδώ η πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της ΕΠΔ στην
υπόθεση C-195/08 PPU σχετικά με την επιστροφή παιδιού παρανόμως κατακρατηθέντος σε
άλλο κράτος μέλος.
 Επίσης μπορούν να αναφερθούν αποφάσεις σε υποθέσεις όπως οι C-403/09 PPU, C-211/10
PPU, C-497/10 PPU και C-155/11 PPU που αφορούν θέματα γονικής μέριμνας.
Στη συνέχεια πρέπει να παρουσιασθεί το άρθρο 23α του Οργανισμού του ΔΕΕ και το άρθρο 104β του
Κανονισμού Διαδικασίας του ΔΕΕ τα οποία συνιστούν τις διατάξεις που διέπουν την ΕΠΔ. Επίσης, θα είναι
χρήσιμη η περιγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη διαδικασία αυτή από τη συνήθη και
την ταχεία διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Έχει πρακτική σημασία να επισημανθούν στη
συνέχεια οι προϋποθέσεις, καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο του αιτήματος για την εφαρμογή της
ΕΠΔ. Παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή ενός τέτοιου
αιτήματος θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους τελικούς χρήστες, ιδίως εάν το εργαστήριο απευθύνεται σε
μέλη του δικαστικού σώματος.
 Θα μπορούσε να γίνει εδώ εκ νέου παραπομπή στο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων από τα εθνικά δικαστήρια στο ΔΕΕ.
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 Καθώς τα έγγραφα της ΕΠΔ κοινοποιούνται ηλεκτρονικά, θα μπορούσε να παρουσιασθεί εδώ
η εφαρμογή e-Curia του ΔΕΕ, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή διαδικαστικών εγγράφων
δυνάμει της δημιουργίας «λειτουργικών γραμματοκιβωτίων».
5. Αποτελέσματα μιας προδικαστικής αποφάσεως
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της διαδικασίας προδικαστικής αποφάσεως, πρέπει να περιγραφούν τα
αποτελέσματά της σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Το ΔΕΕ παρέχει οριστική ερμηνεία των διατάξεων
του δικαίου της ΕΕ που παραπέμπονται σε αυτό, αλλά εναπόκειται στο αιτούν εθνικό δικαστήριο η
ανακίνηση της εθνικής διαδικασίας και η άντληση των κατάλληλων συμπερασμάτων από την εν λόγω
απόφαση για την έκδοση της τελικής αποφάσεως επί της ουσίας της υποθέσεως. Οι τελικοί χρήστες πρέπει
να γνωρίζουν ότι το ΔΕΕ έχει την ισχύ δεδικασμένου και ότι η απόφασή του είναι δεσμευτική όχι μόνο για
το αιτούν όργανο (μεταξύ μερών - inter partes), αλλά και για όλα τα εθνικά δικαστήρια των κρατών
μελών (έναντι όλων - erga omnes). Τέλος, μπορούν να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα μιας
προδικαστικής αποφάσεως σχετικά με το κύρος μιας πράξης.
 Θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-206/01 που
καταδεικνύει τον δεσμευτικό χαρακτήρα της προδικαστικής αποφάσεως για το αιτούν εθνικό
δικαστήριο.
 Θα μπορούσαν τώρα να παρουσιασθούν στους τελικούς χρήστες οι διαδικτυακές βάσεις
δεδομένων που περιλαμβάνουν τα κείμενα προδικαστικών αποφάσεων του ΔΕΕ και άλλα
σχετικά έγγραφα (προδικαστικά ερωτήματα, γνώμες του γενικού εισαγγελέα κ.λπ.) Επίσης, θα
μπορούσε να παρουσιασθεί εν συντομία ο ιστότοπος CURIA, ο επίσημος ιστότοπος του
Δικαστηρίου, και άλλες χρήσιμες βάσεις νομολογίας, όπως οι EUR-Lex, JURIFAST και
JURE.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη διαδικασία
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως.
 Να διασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις ενέργειες που πρέπει να
γίνουν για την υποβολή αιτήσεως εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως.
 Να διασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πρακτικές συμβουλές σχετικά
με τη σύνταξη προδικαστικού ερωτήματος.
 Να παρουσιασθεί η επείγουσα προδικαστική διαδικασία και η σημασία της σε
διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Άρθρο 19, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)) και άρθρο 267, Συνθήκη για τη
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ενοποιημένη απόδοση)
β.

Άρθρα 103, 104, 104α και 104β του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ.

Άρθρα 20 και 23α του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου
της ΕΕ

δ.

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία
ερωτημάτων από τα εθνικά δικαστήρια

ε.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 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

στ.

Παρουσίαση PowerPoint ή σχεδιάγραμμα από τον εκπαιδευτή

υποβολής

προδικαστικών

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β.

Άρθρο 256 και άρθρο 288 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ενοποιημένη απόδοση)

γ.

Οδηγός για τους εκπροσώπους των διαδίκων κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγγραφη και προφορική διαδικασία (όταν το εργαστήριο
απευθύνεται σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου)

δ.

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας από το
Δικαστήριο της 31ης Ιανουαρίου 2012

ε.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 1974, υπόθεση 166/73, αίτηση για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesfinanzhof – Γερμανία, Συνέπειες των
αποφάσεων των εφετείων, μεταξύ των Rheinmόhlen-Dόsseldorf και Einfuhr- und
Vorratsstelle fόr Getreide und Futtermittel

στ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 1982, υπόθεση 283/81, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Corte suprema di Cassazione - Ιταλία,
υποχρέωση παραπομπής προδικαστικού ζητήματος

ζ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1997, υπόθεση C-54/96, αίτηση για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Vergabeόberwachungsausschuί des
Bundes - Γερμανία, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH κατά
Bundesbaugesellschaft Berlin mbH

η.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Νοεμβρίου 2002, υπόθεση C-206/01, αίτηση για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: High Court of Justice (England & Wales),
Arsenal Football Club plc κατά Matthew Reed

θ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2008, υπόθεση C-195/08 PPU, αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas –
Λιθουανία, διαδικασία που κίνησε η Inga Rinau
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ι.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Δεκεμβρίου 2009, υπόθεση C-403/09 PPU,
αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Višje Sodišče v Mariboru –
Σλοβενία, Jasna Detiček κατά Maurizio Sgueglia

ια.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2010, υπόθεση C-211/10 PPU, αίτηση για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Oberster Gerichtshof – Αυστρία, Doris
Povse κατά Mauro Alpago

ιβ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2010, υπόθεση C-256/10 PPU, αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Supreme Court - Ιρλανδία, J. McB. κατά
L. E.

ιγ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-497/10 PPU,
αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) - Ηνωμένο Βασίλειο, Barbara Mercredi κατά Richard
Chaffe

ιδ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2011, υπόθεση C-155/11 PPU, αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Rechtbank’s-Gravenhage - Κάτω Χώρες,
Bibi Mohammad Imran κατά Minister van Buitenlandse Zaken

ιε.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Απριλίου 2012, υπόθεση C-92/12 PPU, αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: High Court – Ιρλανδία, Health Service
Executive κατά S.C. και A.C.

ιστ.

CURIA – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ιζ.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Νομολογία

ιη.

EUR-Lex - Νομολογία ΕΕ

ιθ.

JURIFAST – Προδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο της ΕΕ

κ.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων: Θεματική μονάδα ΙΙ, σχετικά με τη διαδικασία
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως

κα.

Εκθέσεις κρατών μελών: εθνική νομολογία σχετικά με τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ
σε υποθέσεις γονικής μέριμνας και εθνική βιβλιογραφία σχετικά με το σύστημα
εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου

Μεθοδολογία
1. Χρονικό πλαίσιο
Η διάρκεια αυτής της υποσυνεδρίας πρέπει να είναι 60 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου χρόνου για
συζήτηση.
2. Προφίλ του εκπαιδευτή
Θα ήταν μια καλή επιλογή το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης του εργαστηρίου να το αναλάβει
κάποιο μέλος του δικαστικού σώματος που είναι εξοικειωμένο με την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση
προδικαστικών αποφάσεων σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου. Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατή η
προσέγγιση ενός ατόμου από τον ακαδημαϊκό χώρο ή εκπαιδευτή δικαστικών με καλή γνώση αυτού του
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μηχανισμού της ΕΕ.
3. Μέθοδος διδασκαλίας
Καθώς πρέπει να παρασχεθεί πληθώρα πληροφοριών, η καλύτερη επιλογή θα ήταν να οργανωθεί η
παρούσα υποσυνεδρία ως διδασκαλία με διάλεξη.
Προκειμένου να αυξηθεί η διαδραστικότητα αυτού του μέρους της επιμόρφωσης, πρέπει να εξετασθεί η
επιλογή της συμπερίληψης πρακτικών παραδειγμάτων (π.χ. προδικαστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν
στο ΔΕΕ και συνιστούν καλή ή κακή πρακτική) ή της διατύπωσης σχολίων από τους συμμετέχοντες (π.χ.
σχετικά με την ενσωμάτωση της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως στα εθνικά τους
δικαστικά συστήματα και τη δικαστική πρακτική των κρατών μελών τους). Σε εργαστήρια που
απευθύνονται σε συμμετέχοντες που διαθέτουν ήδη εμπειρία με το σύστημα προδικαστικής αποφάσεως, ο
εκπαιδευτής μπορεί να τους ζητήσει να μοιρασθούν τις γνώσεις τους, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα
διαλόγου.
Ένα υποστηρικτικό εργαλείο για την προετοιμασία αυτής της υποσυνεδρίας θα μπορούσε να είναι η
δεύτερη θεματική μονάδα του Κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων, που πραγματεύεται τη διαδικασία
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Το εν λόγω μέρος του Κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων
σχεδιάστηκε από τη δρα Ruth Lamont, λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ.
Το υλικό που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιείται ως υλικό αναφοράς κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ή να
διατεθεί άμεσα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.
Θ.
Άσκηση ΙΙ – Επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με αίτηση εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως
Μετά την παρουσίαση του συστήματος εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και της σημασίας του για
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν στην πράξη
ένα σενάριο πραγματικής υποθέσεως και να εξερευνήσουν την εφαρμογή του συστήματος αυτού στην
πράξη.
Η επίλυση μιας πρακτικής υποθέσεως βάσει διαφοράς οικογενειακού δικαίου σε διασυνοριακό πλαίσιο, η
οποία θέτει δύσκολα ζητήματα ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ, θα έχει διττό όφελος για τους τελικούς
χρήστες: θα πρέπει να εντοπίσουν τα νομικά ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και με τον τρόπο αυτόν θα εδραιώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη
διάρκεια της πρώτης ημέρας εργαστηρίου και θα είναι επίσης σε θέση να προετοιμάσουν και να συντάξουν
τα προδικαστικά ερωτήματα προς το ΔΕΕ.
Η υποσυνεδρία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές και στον επικεφαλής του εργαστηρίου να
διαπιστώσουν ποιες έννοιες και ποιοι κανόνες δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς και θα έχουν τη δυνατότητα για
διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της συζήτησης της πρακτικής υποθέσεως. Ομοίως, οι
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τυχόν εναπομείναντα ερωτήματα και να ζητήσουν
περαιτέρω διευκρινίσεις εάν είναι απαραίτητο.
Το σενάριο της υποθέσεως, που καταρτίστηκε από τη δρα Ruth Lamont, λέκτορα στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, αφορά διαφορά οικογενειακού δικαίου σχετικά με την επιμέλεια του
παιδιού όταν οι γονείς και το παιδί ζουν χωριστά σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Οι ομάδες
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εργασίας πρέπει να ολοκληρώσουν δύο διαφορετικές εργασίες:
Εργασία 1 – Προσδιορισμός και συζήτηση των λόγων δικαιοδοσίας του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ
που αφορούν το σενάριο της υποθέσεως. Στις ομάδες εργασιών θα δοθούν διαφορετικά ερωτήματα, που
απαιτούν την ανάλυση της έννοιας της «συνήθους διαμονής», την εξέταση των λόγων δικαιοδοσίας βάσει
του άρθρου 9 και της δυνατότητας παραπομπής της δικαιοδοσίας σε άλλο δικαστήριο βάσει του άρθρου
15.
Εργασία 2 – Προετοιμασία και σύνταξη των προδικαστικών ερωτημάτων προς υποβολή στο ΔΕΕ. Θα
ζητηθεί επίσης από τους τελικούς χρήστες να συζητήσουν τις γενικές προϋποθέσεις για έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως και κατά πόσον είναι ενδεδειγμένο να ζητηθεί η εφαρμογή της επείγουσας
προδικαστικής διαδικασίας στο πλαίσιο των συγκεκριμένων περιστάσεων.
 Το σενάριο της υποθέσεως και οι εργασίες, καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις, διατίθενται
στο Παράρτημα 3.2.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να εδραιωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τον ρόλο, τον σκοπό
και τη λειτουργία της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως.
 Να κληθούν οι συμμετέχοντες να αναλύσουν ένα πρόβλημα ερμηνείας δικαίου
της ΕΕ και να συντάξουν προδικαστικά ερωτήματα προς το ΔΕΕ.
 Να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να αποκτήσουν κάποια εμπειρία
σχετικά με την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ σε διασυνοριακή
διαφορά οικογενειακού δικαίου.
 Να προσδιορισθούν τυχόν εναπομείναντα ασαφή σημεία και να διευκρινισθούν
στη διάρκεια της υποσυνεδρίας.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Άρθρο 267, Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενοποιημένη
απόδοση)

β.

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προδικαστικών
ερωτημάτων από τα εθνικά δικαστήρια

γ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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 (νέος κανονισμός Βρυξέλλες II)

δ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων
σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
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ε.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, υπόθεση C-523/07, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Korkein hallinto-oikeus – Φινλανδία, διαδικασία
κινηθείσα από την A

στ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-497/10 PPU,
αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) - Ηνωμένο Βασίλειο, Barbara Mercredi κατά Richard
Chaffe

ζ.

Άσκηση εργαστηρίου ΙΙ: επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως, Μέρη Ι έως IV

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της ΕΕ

β.

Οδηγός για τους εκπροσώπους των διαδίκων κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγγραφη και προφορική διαδικασία

γ.

Εκθέσεις κρατών μελών: θα μπορούσε επίσης να διατεθεί η ερώτηση Α. 1 των
εκθέσεων κρατών μελών της Αυστρίας και των Κάτω Χωρών

Μεθοδολογία
1. Χρονικό πλαίσιο
Αυτή η άσκηση εργαστηρίου πρέπει να διαρκέσει περίπου δυόμισι ώρες.
Προκειμένου να εξοικονομηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για τη σύσταση των διαφορετικών ομάδων
εργασίας, ο διαχωρισμός σε ομάδες από τον εκπαιδευτή ή τον επικεφαλής του εργαστηρίου, καθώς και ο
προσδιορισμός των στοιχείων των δύο εργασιών που θα εκτελεσθούν από την κάθε ομάδα, μπορεί να
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό τη δεύτερη ημέρα εργαστηρίου.
 Προτείνεται η δημιουργία νέων ομάδων εργασίας με συμμετέχοντες που δεν είχαν
συνεργασθεί στην προηγούμενη άσκηση.
Καθώς η επίλυση πρακτικής υποθέσεως χωρίζεται σε δύο εργασίες που αφορούν διαφορετικό αντικείμενο,
είναι σημαντικό να διατίθεται σε καθεμία ο μισός χρόνος από τον συνολικό που προβλέπεται για την
άσκηση. Η παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών και κάθε εργασία μπορεί να διαρκέσει περίπου 10
με 15 λεπτά. Οι ομάδες εργασίας θα έχουν τότε 25 με 30 λεπτά για να συζητήσουν και να προετοιμάσουν
την απάντησή τους στην εργασία και άλλα 15 λεπτά για να παρουσιάσουν μια σύντομη περίληψη των
πορισμάτων τους ενώπιον όλων. Στον υπόλοιπο χρόνο, ο εκπαιδευτής πρέπει να συνοψίσει τις
επισημάνσεις των συμμετεχόντων και να ξεκινήσει ενημερωτική συζήτηση.
2. Προφίλ του εκπαιδευτή
Ο εκπαιδευτής που παρουσιάζει αυτήν την άσκηση εργαστηρίου πρέπει να διαθέτει εξαιρετική γνώση του
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νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και, ιδανικά, να
διαθέτει κάποια πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή τους σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές.
Συνεπώς, θα ήταν μια καλή επιλογή ένας δικαστής εξοικειωμένος με την υποβολή προδικαστικών
ερωτημάτων στο ΔΕΕ σε αυτόν τον κλάδο δικαίου της ΕΕ.
Οι καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές, καθώς ο εκπαιδευτής
πρέπει να συνεργασθεί εκ του σύνεγγυς με τους συμμετέχοντες, ενθαρρύνοντας τη μεταξύ τους
συνεργασία, βοηθώντας τους και απαντώντας στις ερωτήσεις τους και, ασφαλώς, δίνοντας τα κατάλληλα
ερεθίσματα για τις ενημερωτικές συζητήσεις.
3. Μέθοδος διδασκαλίας
Αυτή η διαδραστική υποσυνεδρία βασίζεται σε επίλυση πρακτικής υποθέσεως που χωρίζεται σε δύο
διαφορετικές εργασίες: η πρώτη απαιτεί τον προσδιορισμό των προβλημάτων που άπτονται του δικαίου της
ΕΕ και ανακύπτουν στο σενάριο υποθέσεως, και η δεύτερη την προετοιμασία προδικαστικών ερωτημάτων
προς υποβολή στο ΔΕΕ. Μετά τη σύντομη παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών ενώπιον όλων, οι
συμμετέχοντες θα χωρισθούν σε μικρότερες ομάδες εργασίας. Καθώς η κάθε εργασία χωρίζεται σε τρία
μέρη, συνιστάται να δημιουργηθούν τρεις ξεχωριστές ομάδες εργασιών. Αυτές οι επιμέρους ομάδες θα
παραμείνουν ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίλυσης πρακτικής υποθέσεως, ώστε να μπορούν να
συνεργασθούν ως σύνολο.
 Η κινητοποίηση των συμμετεχόντων να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν την επίλυση
πρακτικής υποθέσεως μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας.
Η ροή των εργασιών θα βελτιωθεί με τον ορισμό ενός εισηγητή για κάθε ομάδα εργασίας, ο οποίος θα
αναλάβει να συνοψίσει τα πορίσματα της ομάδας του και να τα παρουσιάσει ενώπιον όλων. Σε όλες τις
ομάδες εργασιών θα παρασχεθεί επίσης ηλεκτρονικός υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο,
προκειμένου να συμβουλεύονται τυχόν πρόσθετα χρήσιμα έγγραφα και να γράφουν συνοπτικά τις
απαντήσεις τους.
Ο εκπαιδευτής με την αρμοδιότητα του συντονισμού της άσκησης αυτής πρέπει να ενθαρρύνει τους
συμμετέχοντες να εκφράζουν τις απόψεις τους και να είναι στη διάθεσή τους για να απαντά τυχόν
ερωτήσεις που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εξέταση της πρακτικής υποθέσεως. Και πάλι ενώπιον
όλων, και πριν από την ολοκλήρωση της άσκησης, ο εκπαιδευτής μπορεί να συνοψίσει τα κύρια ζητήματα
που επεσήμαναν οι συμμετέχοντες και να παράσχει ορισμένα τελικά συμπεράσματα.
 Εάν κατά τη διάρκεια της άσκησης εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής ή ο επικεφαλής του
εργαστηρίου συνειδητοποιήσει ότι ορισμένα θέματα που είχαν καλυφθεί νωρίτερα δεν είναι
σαφή στους συμμετέχοντες, οφείλει να προβλέψει κάποιο χρόνο στο τέλος της παρούσας
υποσυνεδρίας προκειμένου να τα εξηγήσει ξανά.
Επίσης, η δρ Ruth Lamont έχει παράσχει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία και την
οργάνωση της παρούσας άσκησης εργαστηρίου. Πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με το απαραίτητο
υλικό προς διανομή στους συμμετέχοντες, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα νομικά ζητήματα που πρέπει
να εξετασθούν και να επισημανθούν ιδιαίτερα, υπάρχουν στο «Πακέτο υλικού του εκπαιδευτή». Τέλος,
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έχουν δημιουργηθεί συνοδευτικές διαφάνειες PowerPoint οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τη
διαμόρφωση της δομής αυτής της υποσυνεδρίας.
 Το «Πακέτο υλικού του εκπαιδευτή» και οι «Διαφάνειες PowerPoint του εκπαιδευτή»
συμπεριλαμβάνονται στην επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως που διατίθεται στο Παράρτημα 3.2. του παρόντος οδηγού.

Ι.

Εισαγωγή στην οικογενειακή διαμεσολάβηση

Η τέταρτη θεματική μονάδα πραγματεύεται τη διαμεσολάβηση ως μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
που στοχεύει στη θετική, φιλική και ταχεία διαχείριση συγκρούσεων. Η χρήση της διαμεσολάβησης σε
διαδικασίες οικογενειακού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο διαφορών σχετικά με τη γονική μέριμνα και τη
διασυνοριακή απαγωγή παιδιών, ενθαρρύνεται ολοένα και περισσότερο τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο ΕΕ. Η παρούσα υποσυνεδρία προσφέρει μια εισαγωγή στην οικογενειακή διαμεσολάβηση σε
διασυνοριακές καταστάσεις και περιγράφει τις δυνατότητες που προσφέρει το εν λόγω μέσο.
1.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών και διαμεσολάβηση

Πριν από την εξέταση της διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης, θα ήταν ωφέλιμο να παρασχεθεί μια
σύντομη επισκόπηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) εν γένει και να γίνει διάκριση της
διαμεσολάβησης από άλλα είδη ΕΕΔ, όπως η διαιτησία, ο συμβιβασμός και οι δομημένες
διαπραγματεύσεις. Η διαμεσολάβηση μπορεί να ορισθεί ως διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη
μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς
τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να κινηθεί από τα μέρη ή να προταθεί ή
να διαταχθεί από δικαστήριο ή να επιβάλλεται από τον νόμο κράτους μέλους.
 Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι κάθε σύγκρουση πρέπει να αξιολογείται μεμονωμένα
προκειμένου να διαπιστωθεί ο καλύτερος μηχανισμός επίλυσης διαφορών.
Ως προς τις διασυνοριακές διαδικασίες οικογενειακού δικαίου, η παρουσίαση πρέπει να τονίζει ότι η
ευελιξία της διαμεσολάβησης όσον αφορά τη χρονική στιγμή και τη διαδικασία, το απόρρητο και την
εκτελεστότητα, μπορεί να προσφέρει στα μέρη την ευκαιρία να καταλήξουν σε βιώσιμη και δημιουργική
λύση η οποία θα εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του παιδιού. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθούν τα
διάφορα εμπόδια λόγω των οποίων τα μέρη και οι δικηγόροι τους δεν είναι πρόθυμοι να προσφύγουν σε
οικογενειακή διαμεσολάβηση, ιδίως σε διασυνοριακές διαφορές. Οι προκλήσεις που πρέπει να
αντιμετωπισθούν είναι τα διαφορετικά νομικά συστήματα, η εμπειρογνωμοσύνη των διαμεσολαβητών και η
έλλειψη πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων παραγόντων σε όλα τα
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστών, κεντρικών αρχών, δικηγόρων και διαμεσολαβητών.
2. Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ (άρθρο 55, παράγραφος 2,
στοιχείο ε)) όσο και η σύμβαση της Χάγης του 1980 (άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο γ)) προβλέπουν τη
δυνατότητα διαμεσολάβησης σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου και ενθαρρύνουν τις κεντρικές αρχές να
εργάζονται με σκοπό τη φιλική επίλυση. Η σημασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης σε υποθέσεις
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διασυνοριακής απαγωγής παιδιών επίσης υπογραμμίζεται από τον θεσμό του Διαμεσολαβητή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς.
Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία αριθ. 2008/52/EΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις (οδηγία για τη διαμεσολάβηση) προβλέπει ένα πλαίσιο για τη διασυνοριακή
διαμεσολάβηση και πρέπει να παρουσιαστεί. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να διευκρινισθεί είναι το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση (άρθρα 1 έως 3). Θα ήταν ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι
παρόλο που η οδηγία καλύπτει μόνο τις διασυνοριακές διαφορές, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν
να θέσουν σε ισχύ νόμους που καλύπτουν τόσο τις διασυνοριακές υποθέσεις όσο και τις αμιγώς εγχώριες
υποθέσεις.
 Θα μπορούσε εδώ να γίνει παραπομπή στην ερώτηση Β.1 των εκθέσεων κρατών μελών που
πραγματεύεται τις διατάξεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση στα διάφορα εθνικά συστήματα.
Θα μπορούσαν να αναλυθούν οι κύριοι ουσιαστικοί κανόνες της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, έχοντας
κατά νου ότι αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις των κρατών μελών. Το άρθρο 6
διασφαλίζει την εκτελεστότητα συμφωνιών επίλυσης παραχωρώντας στα κράτη μέλη την επιλογή του
αρμόδιου φορέα και μορφής. Πρέπει να τονισθεί ότι αυτό θα επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση και
εκτέλεση σε όλη την ΕΕ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την αναγνώριση και εκτέλεση των
δικαστικών αποφάσεων σε θέματα γονικής μέριμνας.
 Πληροφορίες σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν αιτήσεις για να καταστεί
εκτελεστό το περιεχόμενο μιας έγγραφης συμφωνίας που προέρχεται από διαμεσολάβηση,
υπάρχουν στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα.
Θα μπορούσαν επίσης να τονισθούν οι δικονομικές αρχές περί απορρήτου και περί αναστολής του χρόνου
παραγραφής και περί αποσβεστικών προθεσμιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
Πέραν αυτών των συγκεκριμένων κανόνων, η οδηγία επίσης περιέχει ήπια διατυπωμένες κατευθυντήριες
γραμμές που πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη, οι οποίες θα μπορούσαν να συζητηθούν. Προκειμένου
να διασφαλισθεί η ποιότητα της διαμεσολάβησης, για παράδειγμα, το άρθρο 4 ενθαρρύνει τα κράτη μέλη
να στηρίξουν την εκπαίδευση διαμεσολαβητών και να εκπονήσουν προαιρετικούς κώδικες δεοντολογίας για
τους διαμεσολαβητές.
 Εδώ θα μπορούσε να αναφερθεί ως καλό παράδειγμα ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για
τους διαμεσολαβητές.
Θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί η σχέση μεταξύ δικαστικής διαδικασίας και διαμεσολάβησης και ο
ρόλος του δικαστή σε αυτήν τη διαδικασία. Το άρθρο 5 της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση χορηγεί σε κάθε
δικαστή το δικαίωμα να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν πρώτα στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
Έχοντας κατά νου ότι η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται ευρέως στα κράτη μέλη, θα μπορούσε να
συζητηθεί με κριτική ματιά το γεγονός ότι η οδηγία δεν απαγορεύει στον εθνικό νομοθέτη να καταστήσει
τη χρήση της υποχρεωτική ή να θεσπίσει κίνητρα και κυρώσεις στα εγχώρια συστήματα.
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 Στο πλαίσιο διεθνών εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποιες
πληροφορίες για τα εθνικά τους συστήματα διαμεσολάβησης και την πρακτική που
ακολουθείται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.
 Σε εργαστήρια που διοργανώνονται με ακροατήριο προερχόμενο από μία συγκεκριμένη χώρα
μόνο, ο εκπαιδευτής που έχει αναλάβει την παρούσα υποσυνεδρία μπορεί να παράσχει πιο
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το εθνικό σύστημα.
3. Πιλοτικά προγράμματα για την οικογενειακή διαμεσολάβηση
Έχοντας περιγράψει τα κύρια στοιχεία της οδηγίας, θα ήταν ενδιαφέρον να ολοκληρωθεί η εικόνα με την
παρουσίαση πιλοτικών προγραμμάτων για τη διαμεσολάβηση στην ΕΕ. Η αύξηση της ενημέρωσης, η
δημιουργία επαφών μεταξύ επαγγελματιών και η ανάπτυξη αποτελεσματικών μοντέλων διαμεσολάβησης
είναι οι κύριοι στόχοι τέτοιου είδους προγραμμάτων. Θα μπορούσε εδώ, μεταξύ άλλων, να παρουσιασθεί
το γερμανοπολωνικό πρόγραμμα που οδήγησε στην έγκριση της δήλωσης του Wroclaw σχετικά με τη
διαμεσολάβηση σε διεθνικές διαφορές επί ζητημάτων γονέων και παιδιών του 2007, και κατά συνέπεια
επηρέασε την περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης.
Επίσης θα μπορούσε να αναφερθεί το πρόγραμμα της ΕΕ «Εκπαίδευση για τη διεθνή οικογενειακή
διαμεσολάβηση» (ΤΙΜ) με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου έμπειρων οικογενειακών
διαμεσολαβητών. Επίσης, θα μπορούσε να παρουσιασθεί εν συντομία το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (GEMME).
 Εδώ θα μπορούσε επίσης να παρουσιασθεί το Αναθεωρημένο σχέδιο του Οδηγού ορθής
πρακτικής βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980, Μέρος V – Διαμεσολάβηση, που
πραγματεύεται διεξοδικά ερωτήματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς
απαγωγής παιδιών.
Η παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει κίνητρο για τους
συμμετέχοντες ώστε να λάβουν μέρος σε μια συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες και τα όρια της
οικογενειακής διαμεσολάβησης στις διασυνοριακές διαφορές, τη διαδικασία διαμεσολάβησης και τη θέση
του παιδιού σε αυτήν τη διαδικασία.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα εργαλεία διαμεσολάβησης και να
προωθηθεί η χρήση της οικογενειακής διαμεσολάβησης σε διασυνοριακές
διαφορές.
 Να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη δομή
και τα βασικά στοιχεία της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση.
 Να συζητηθούν οι δυνατότητες και τα όρια της οικογενειακής διαμεσολάβησης.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
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(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις (οδηγία για τη διαμεσολάβηση)

β.

Παρουσίαση PowerPoint ή σχεδιάγραμμα από τον εκπαιδευτή

2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές

β.

Δήλωση του Wroclaw, της 8ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε
διεθνικές διαφορές επί ζητημάτων γονέων και παιδιών

γ.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Αναθεωρημένο σχέδιο του Οδηγού
ορθής πρακτικής βάσει της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών, Μέρος V Διαμεσολάβηση (2012)

δ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση αριθ. R (98)1 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα
κράτη μέλη σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση που εγκρίθηκε στις 21
Ιανουαρίου 1998

ε.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της
Δικαιοσύνης, Κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης
σύστασης σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη διαμεσολάβηση σε
αστικές υποθέσεις (CEPEJ (2007)14)

στ.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– Διαμεσολάβηση

ζ.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Διαμεσολάβηση

η.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Εναλλακτικοί
τρόποι επίλυσης διαφορών

θ.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων: Θεματική μονάδα ΙΙΙ, σχετικά με την οικογενειακή
διαμεσολάβηση

ι.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερώτηση Β.1 και εθνική βιβλιογραφία σχετικά με την
οικογενειακή διαμεσολάβηση

Μεθοδολογία
1. Χρονικό πλαίσιο
Ο χρόνος που διατίθεται για αυτήν την υποσυνεδρία πρέπει να είναι περίπου 60 λεπτά και να περιλαμβάνει
κάποιο χρόνο για συζήτηση.
2. Προφίλ του εκπαιδευτή
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Για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της υποσυνεδρίας, πρέπει να βρεθεί ένας διαμεσολαβητής με πρακτική
εμπειρία στον τομέα της διασυνοριακής οικογενειακής διαμεσολάβησης με νομική κατάρτιση.
3. Μέθοδος διδασκαλίας
Αυτή η υποσυνεδρία πρέπει να διεξαχθεί ως παρουσίαση εν είδει διάλεξης ενώπιον όλων. Καθώς θα
παρασχεθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να συζητήσουν τις διάφορες πτυχές της οικογενειακής
διαμεσολάβησης και να ανταλλάξουν σχετικές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη τους,
αυτό το μέρος του εργαστηρίου θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία.
Ένα υποστηρικτικό εργαλείο για την προετοιμασία και την υλοποίηση αυτής της υποσυνεδρίας θα
μπορούσε να είναι η τρίτη θεματική μονάδα του Κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων, η οποία πραγματεύεται
την οικογενειακή διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής παιδιών από γονείς. Αυτό το
μέρος του Κύκλου ηλεκτρονικών μαθημάτων σχεδιάστηκε από τη δρα Jamie Walker, εκπαιδεύτρια και
διαμεσολαβήτρια σε υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής παιδιών. Πρακτικά στοιχεία, όπως οι πρακτικές
υποθέσεις και οι πίνακες που παρέχονται, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην παρουσίαση του
εκπαιδευτή.
ΙΑ. Άσκηση ΙΙΙ - Προσομοίωση οικογενειακής διαμεσολάβησης σε υπόθεση διασυνοριακής
απαγωγής παιδιού
Μετά την παρουσίαση της διαμεσολάβησης ως μεθόδου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, θα ήταν καλό
να δοθεί στους τελικούς χρήστες η ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης
και να εξερευνήσουν και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τα όρια αυτού του μέσου. Για τον σκοπό
αυτόν, μετά την παρουσίαση του σεναρίου της προσομοίωσης στους συμμετέχοντες, θα γίνει μια
αναπαράσταση διαμεσολάβησης.
Η προσομοίωση βασίζεται σε σενάριο διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από γονέα. Σε μια τόσο ευαίσθητη
οικογενειακή διαφορά, η διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες λύσεις, όχι μόνο στο ζήτημα περί
επιστροφής, αλλά και σε ζητήματα γονικής επιμέλειας, επαφής, καθώς και σε άλλα θέματα, για παράδειγμα
οικονομικής φύσεως. Οι τελικοί χρήστες, καθώς θα γίνουν ενεργοί παίκτες, είτε ως τα μέρη (στην
περίπτωση αυτή, το ζευγάρι) είτε ως οι διαμεσολαβητές, θα κατορθώσουν να βιώσουν την εθελοντική,
ευέλικτη και αυτοπροσδιοριστική φύση της διαμεσολάβησης που επιτρέπει να επιλυθούν οι διεθνείς
διαφορές για θέματα γονέων και παιδιών με τρόπο που να είναι προσανατολισμένος προς τις ανάγκες και
το συμφέρον των ενδιαφερόμενων προσώπων.
Έχουν προβλεφθεί δύο συνεδρίες προσομοίωσης, κάτι που δίνει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να
επικεντρωθούν σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Αφού καθορίσουν τα ζητήματα
για τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση στην πρώτη συνεδρία, οι ομάδες προσομοίωσης θα προσπαθήσουν
στη συνέχεια να καταλήξουν σε συμφωνία. Στην ενημερωτική συζήτηση, οι διαφορετικές ομάδες θα
εκθέσουν τα αποτελέσματα ενώπιον όλων και θα μοιρασθούν τα διδάγματα που άντλησαν.
 Οι διαφορετικές φάσεις μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης μπορούν να παρουσιασθούν εν
συντομία από τον εκπαιδευτή προτού ξεκινήσει η αναπαράσταση διαμεσολάβησης.
Οι προϋποθέσεις για την προσομοίωση βασίζονται στη δήλωση του Wroclaw σχετικά με τη
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διαμεσολάβηση σε διεθνικές διαφορές επί ζητημάτων γονέων και παιδιών, όπου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή
στη συμμόρφωση των διαδικασιών διαμεσολάβησης με το πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων
όπως η σύμβαση της Χάγης του 1980 και ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ.
Αυτή η άσκηση εργαστηρίου σχεδιάστηκε από τη δρα Jamie Walker, εκπαιδεύτρια και διαμεσολαβήτρια
σε υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής παιδιών. Η δρ Walker έχει προετοιμάσει ένα σενάριο υποθέσεως
που καλύπτει διαφορά διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από γονέα και τη συμφωνία διαμεσολάβησης,
καθώς και οδηγίες τόσο προς τους εκπαιδευτές όσο και προς τους παίκτες που θα συμμετάσχουν στην
αναπαράσταση διαμεσολάβησης. Έχουν επίσης παρασχεθεί δύο ενδεικτικές συμφωνίες διαμεσολάβησης.
 Το σενάριο υποθέσεως, οι οδηγίες (οδηγίες για τους ρόλους και οδηγίες για τους
εκπαιδευτές), καθώς και οι ενδεικτικές συμφωνίες διαμεσολάβησης, είναι διαθέσιμες στο
Παράρτημα 3.3. του οδηγού της επιμορφωτικής ενότητας.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να κληθούν οι τελικοί χρήστες να συμμετάσχουν ενεργά σε διαδικασία
διαμεσολάβησης σε υπόθεση διασυνοριακής απαγωγής παιδιού.
 Να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να εξερευνήσουν τις δυνατότητες
που προσφέρει η διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση.
 Να προσδιορισθούν τυχόν ασαφή σημεία και να απαντηθούν τα εναπομείναντα
ερωτήματα των τελικών χρηστών.
 Να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των τελικών χρηστών.

Επιμορφωτικό υλικό
1. Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις (οδηγία για τη διαμεσολάβηση)

β.

Δήλωση του Wroclaw, της 8ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε
διεθνικές διαφορές επί ζητημάτων γονέων και παιδιών

γ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1347/2000 (νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ)

δ.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

ε.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερώτηση Β.1 των εκθέσεων της Γερμανίας και της Ιταλίας

στ.

Άσκηση εργαστηρίου ΙΙΙ: προσομοίωση οικογενειακής διαμεσολάβησης σε υπόθεση
διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από γονέα (σενάριο υποθέσεως, συμφωνία για
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προσφυγή σε διαμεσολάβηση, οδηγίες για τους ρόλους, συμφωνίες διαμεσολάβησης Ι
και ΙΙ)
2. Συμπληρωματικό υλικό
(προς συμπερίληψη στην τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή – μέσο αποθήκευσης USB)
α.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων: Θεματική μονάδα ΙΙΙ, σχετικά με την οικογενειακή
διαμεσολάβηση

β.

Εκθέσεις κρατών μελών: ερώτηση Β.1 και εθνική βιβλιογραφία σχετικά με την
οικογενειακή διαμεσολάβηση

Μεθοδολογία
1. Χρονικό πλαίσιο
Ένα σενάριο προσομοίωσης χρειάζεται αρκετό χρόνο και, συνεπώς, αυτή η άσκηση εργαστηρίου θα
διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Προβλέπεται ένα διάλειμμα 30 λεπτών μεταξύ των δύο συνεδριών της
διαδικασίας διαμεσολάβησης.
 Συνιστάται οι συμμετέχοντες που θα παίξουν ρόλους να κληθούν και να προετοιμασθούν εκ
των προτέρων, για παράδειγμα, το βράδυ της δεύτερης ημέρας του εργαστηρίου.
Το χρονικό πλαίσιο που προτείνεται από τη δρα Jamie Walker (στην ενότητα: «Οδηγίες για τους
εκπαιδευτές») μπορεί να εφαρμοσθεί προκειμένου να διασφαλισθεί η σωστή κατανομή χρόνου. Σύμφωνα
με το εν λόγω πλαίσιο, πρέπει να διατεθεί μία ώρα για καθεμία από τις δύο συνεδρίες/φάσεις της
διαδικασίας διαμεσολάβησης, στην οποία τα 10 λεπτά θα είναι προετοιμασία, τα 35 λεπτά θα είναι η ίδια η
προσομοίωση και τα 15 λεπτά θα είναι για την ενημέρωση των μικρών ομάδων προσομοίωσης. Η
ενημερωτική συνεδρία ενώπιον όλων με τις εκθέσεις από τις διάφορες ομάδες προσομοίωσης και η διανομή
των ενδεικτικών συμφωνιών διαμεσολάβησης πρέπει να διαρκέσουν τότε περίπου 45 λεπτά.
2. Προφίλ του εκπαιδευτή
Η εύρεση των κατάλληλων ειδικών για αυτήν την άσκηση εργαστηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς
η επιτυχία της προσομοίωσης εξαρτάται ιδιαίτερα από την καθοδήγησή τους. Ο εκπαιδευτής πρέπει να
κινητοποιήσει και να επιλέξει τους κατάλληλους παίκτες για την αναπαράσταση διαμεσολάβησης, να
καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης και να σταματήσει
την προσομοίωση όταν το κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο, να απαντήσει ερωτήσεις και να αναλύσει με
τους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα στην ενημερωτική συνεδρία.
Συστήνεται να ανατεθεί σε δύο εκπαιδευτές η υλοποίηση της αναπαράστασης της διαμεσολάβησης,
διασφαλίζοντας έτσι ότι είναι σε καλύτερη θέση να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν ουσιαστικά την
εργασία των διαφόρων ομάδων της προσομοίωσης. Πρέπει να προσεγγισθούν διαμεσολαβητές με εμπειρία
στον χειρισμό διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών. Η ιδανική ομάδα του εκπαιδευτή θα έχει νομική
και ψυχολογική/παιδαγωγική επαγγελματική κατάρτιση και αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
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3. Μέθοδος διδασκαλίας
Αυτή η υποσυνεδρία είναι δομημένη στη βάση ενός σεναρίου προσομοίωσης όπου οι τελικοί χρήστες θα
κληθούν να συμμετάσχουν αναλαμβάνοντας ενεργούς ρόλους. Προκειμένου να προσφερθεί στους
συμμετέχοντες η ευκαιρία να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τη διεξαγωγή της
αναπαράστασης διαμεσολάβησης, οι συνεδρίες προσομοίωσης θα διεξαχθούν σε μικρότερες παράλληλες
ομάδες των έξι ατόμων. Δύο συμμετέχοντες θα είναι τα μέρη (σε αυτήν την περίπτωση, το ζευγάρι), δύο οι
διαμεσολαβητές (σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στη δήλωση του Wroclaw σχετικά με τη
διαμεσολάβηση σε διεθνικές διαφορές επί ζητημάτων γονέων και παιδιών) και δύο θα είναι παρατηρητές.
Παρόλο που τα πρόσωπα που παριστάνουν τα μέρη θα παραμείνουν τα ίδια έως το τέλος της άσκησης, οι
παρατηρητές και οι διαμεσολαβητές πρέπει να αλλάξουν ρόλους μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
συνεδρίας/φάσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
 Στην αρχή της παρούσας υποσυνεδρίας, μετά την παρουσίαση του σεναρίου υποθέσεως στους
συμμετέχοντες, ο ή οι εκπαιδευτές πρέπει να τονίσουν ότι ο στόχος της προσομοίωσης δεν
είναι η τελειότητα και, συνεπώς, να τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν ενεργά.
 Προτείνεται η δημιουργία νέων ομάδων εργασίας με συμμετέχοντες που δεν είχαν
συνεργασθεί στις προηγούμενες ασκήσεις.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να μεταβούν στον χώρο που έχει προβλεφθεί για καθεμία από τις ομάδες
προσομοίωσης και να προετοιμάσουν τους ρόλους τους ξεχωριστά. Σε ορισμένους παίκτες, θα δοθούν
κρυφά πληροφορίες και ειδικές οδηγίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι συμμετέχοντες να δουν πώς
αναπτύσσεται μια λύση. Οι ομάδες της προσομοίωσης πρέπει, κατά συνέπεια, να είναι εκείνες που θα
αποφασίσουν στην τελική συνεδρία/φάση της διαδικασίας διαμεσολάβησης ποιο σενάριο θα ήθελαν να
παίξουν.
 Οι οδηγίες για τους ρόλους των μερών (σε αυτήν την περίπτωση, το ζευγάρι), καθώς και
ιδέες για τη συνεδρία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, διατίθενται στο
Παράρτημα 3.3.
Ο ή οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να διακόψουν την προσομοίωση όταν το κρίνουν
σκόπιμο και να επιτρέψουν την υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
αναπαράστασης διαμεσολάβησης ενώπιον όλων στο τέλος αυτής της άσκησης εργαστηρίου απαιτεί σχόλια
από τον ή τους εκπαιδευτές οι οποίοι πρέπει να προσδιορίσουν γρήγορα τα βασικά σημεία της διαδικασίας
αυτής. Εάν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος να διεξαχθεί ευρύτερη συζήτηση μετά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων, πρέπει να δοθεί έμφαση στον ρόλο της διαμεσολάβησης σε υποθέσεις διασυνοριακής
απαγωγής παιδιών βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και της σύμβασης της Χάγης του 1980.
 Χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και οργάνωση της αναπαράστασης διαμεσολάβησης
υπάρχουν επίσης στο υλικό που προετοίμασε η δρ Jamie Walker (στην ενότητα: «Οδηγίες για
τους εκπαιδευτές) στο Παράρτημα 3.3. του παρόντος οδηγού.
 Θα μπορούσαν να εξετασθούν εδώ η δυνατότητα βιντεοσκόπησης της προσομοίωσης και η
χρήση του υλικού για την ενημερωτική και τελική συζήτηση. Ιδιαίτερα σε εργαστήρια που
έχουν οργανωθεί για μικρή ομάδα τελικών χρηστών, το εν λόγω στοιχείο θα μπορούσε να
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προσδίδει προστιθέμενη αξία. Πρέπει να διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός και προσωπικό
(βιντεοκάμερες, οπερατέρ) και πρέπει επίσης να προβλεφθεί επιπρόσθετος χρόνος για την
επιλογή των βίντεο. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η χρήση του βίντεο προϋποθέτει τη
ρητή συμφωνία όλων των παικτών που συμμετέχουν ενεργά.

ΙΒ. Καταληκτική συνεδρία
Στην καταληκτική συνεδρία ο στόχος είναι η επιγραμματική παρουσίαση των συμπερασμάτων του
εργαστηρίου και η προσπάθεια για μια άμεση αξιολόγηση της ροής του και του αντικτύπου του. Μπορεί
επίσης να αποτελέσει ευκαιρία να αναφερθεί εκ νέου η πιθανή χρήση του επιμορφωτικού υλικού σε
μελλοντικές περιστάσεις.
1. Συμπεράσματα του εργαστηρίου
Ο επικεφαλής του εργαστηρίου θα είναι υπεύθυνος για την υπενθύμιση των βασικών στοιχείων που
καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για τον προσδιορισμό ορισμένων από τα πιο
ενδιαφέροντα σημεία των συζητήσεων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των τελικών χρηστών.
Μπορούν επίσης να ζητηθούν τα σχόλια των συμμετεχόντων σχετικά με το τι θεώρησαν ενδιαφέρον κατά
τη διάρκεια του εργαστηρίου και τι θα συγκρατήσουν από τις συζητήσεις με τους συναδέλφους τους και
τους εκπαιδευτές.
2. Αξιολόγηση του εργαστηρίου
Θα μπορούσε επίσης να διεξαχθεί εδώ μια πρώτη συζήτηση σχετικά με το αν το εργαστήριο κάλυψε τις
επιμορφωτικές ανάγκες των τελικών χρηστών. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητηθεί από τους
συμμετέχοντες να παράσχουν τα σχόλιά τους εγγράφως συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αρχικής
αξιολόγησης, αλλά, ωστόσο, η συμμετοχή σε διάλογο με τους συναδέλφους τους και τους εκπαιδευτές θα
μπορούσε να συνιστά ένα περαιτέρω μέσο για την παρουσίαση των εντυπώσεών τους με πιο ανεπίσημο
τρόπο.


Ανάλογα με τη δομή της εναρκτήριας υποσυνεδρίας, αυτό το μέρος του εργαστηρίου θα
μπορούσε

να

επαναλαμβάνει

το

περιεχόμενο

ορισμένων

συζητήσεων

που

πραγματοποιήθηκαν τότε. Εάν, για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες είχαν κληθεί να θέσουν
συγκεκριμένα ζητήματα για να καλυφθούν στη διάρκεια του εργαστηρίου, θα ήταν
ενδιαφέρον να διαπιστωθεί εάν όντως καλύφθηκαν.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω ενημερωτικής υποσυνεδρίας, θα μπορούσαν να καταβληθούν προσπάθειες
να διαπιστωθεί τι εκτίμησαν περισσότερο οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ποιες
μεθόδους εργασίας θεώρησαν πιο αποτελεσματικές και ποια από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα
περισσότερο και λιγότερο σχετικά με την εργασία τους. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να εξετασθεί εάν θεωρούν
ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν περαιτέρω στοιχεία ώστε η επιμόρφωση να είναι πιο ολοκληρωμένη
ή καλύτερα προσαρμοσμένη στις επιμορφωτικές τους προτεραιότητες και ενδιαφέροντα. Θα μπορούσαν να
ζητηθούν επίσης σχόλια για το παρασχεθέν επιμορφωτικό υλικό και τη χρησιμότητα και προσβασιμότητά
του.
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Επιπλέον της συζήτησης, ο επικεφαλής του εργαστηρίου πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία να αναφερθεί
στην αξιολόγηση του εργαστηρίου και στα μέτρα διασφάλισης του ελέγχου ποιότητας της εργασίας.
Μπορεί επίσης να γίνει αναφορά στην αρχική αξιολόγηση και τη διαδικασία μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης,
προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των συμμετεχόντων, να διασαφηνισθούν οι στόχοι της διαδικασίας
αυτής και να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να συμβάλλουν καταθέτοντας τα ειλικρινή τους σχόλια
σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των μελλοντικών εργαστηρίων.
Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί κάποιος χρόνος κατά τη διάρκεια αυτής της



υποσυνεδρίας για την παρουσίαση των ερωτηματολογίων αρχικής αξιολόγησης και για τη
διατύπωση των συγκεκριμένων στοιχείων που επιθυμούν οι οργανωτές του εργαστηρίου να
αξιολογήσουν σε κάθε ερώτημα.
3. Ολοκλήρωση του εργαστηρίου
Πριν από την περάτωση του εργαστηρίου, πρέπει να επισημανθεί στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να
χρησιμοποιούν στο μέλλον το υλικό που παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (υλικό αναφοράς,
τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή, κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων). Μπορούν επίσης να παρασχεθούν
πληροφορίες για τυχόν επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα σε συνέχεια του εργαστηρίου και η εκδήλωση
θα ολοκληρωθεί με την αποχαιρετιστήρια ομιλία και τις ευχαριστίες του επικεφαλής του εργαστηρίου προς
τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές.

Στόχοι της υποσυνεδρίας:
 Να επαναληφθούν τα βασικά σημεία των συζητήσεων του εργαστηρίου.
 Μια αρχική αξιολόγηση του κύκλου μαθημάτων.
 Να διασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση του επιμορφωτικού υλικού (πακέτο
χρήστη).
 Ολοκλήρωση του εργαστηρίου.

Επιμορφωτικό υλικό
Απαραίτητο υλικό
(προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της υποσυνεδρίας)
α.

Έντυπο άμεσης αξιολόγησης

Μεθοδολογία
1.

Χρονικό πλαίσιο

Περίπου 30 λεπτά αρκούν για μια σύντομη περιληπτική παρουσίαση των κύριων συμπερασμάτων του
εργαστηρίου και μια αρχική συζήτηση για τα σχόλια των συμμετεχόντων.
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2.

Προφίλ των εκπαιδευτών

Η καταληκτική υποσυνεδρία πρέπει κατά βάση να συντονισθεί από τον επικεφαλής του εργαστηρίου. Η
ανάθεση του ρόλου αυτού στον διοργανωτή του εργαστηρίου θα προσέδιδε περαιτέρω προστιθέμενη αξία,
καθώς ο διοργανωτής θα είχε τότε τη δυνατότητα να λάβει άμεσα τα σχόλια σχετικά με τις διάφορες
επιλογές που αφορούν τη δομή του κύκλου μαθημάτων.

3.

Μέθοδος διδασκαλίας

Η εν λόγω υποσυνεδρία πρέπει να διεξαχθεί ενώπιον όλων με τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων και,
κατά το δυνατό, με τη συμβολή των εκπαιδευτών.
Μετά την έναρξη της συζήτησης από τον επικεφαλής του εργαστηρίου, ο λόγος πρέπει να δοθεί στους
συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές οι οποίοι πρέπει να ενθαρρυνθούν να μοιρασθούν ανοικτά τις σκέψεις
και τις ιδέες τους σχετικά με την επιμόρφωση.
 Οι τελικοί χρήστες πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της αξιολόγησης η οποία είναι κρίσιμη
για την επιτυχία της επιμόρφωσης. Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι τελικοί χρήστες,
καθώς και να διασφαλισθεί ότι θα παράσχουν ειλικρινά και εποικοδομητικά σχόλια όχι μόνο
αμέσως μετά το σεμινάριο αλλά και αργότερα, στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης,
για μια αποτελεσματική εκτίμηση του αντικτύπου του εργαστηρίου.
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Περιεχόμενο
Ημέρα Ι
Δεδομένου ότι ο αριθμός των διαζυγίων μεταξύ
ζευγαριών διαφορετικών ιθαγενειών ανέρχεται σε
περίπου ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο στην ΕΕ, τα
παιδιά συχνά καταλήγουν να ζουν σε διαφορετική
χώρα από ό,τι ένας από τους γονείς, μια κατάσταση
η οποία βρίθει δυσκολιών από την άποψη του
οικογενειακού
δικαίου. Αυτές
οι
δυσκολίες
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το να γνωρίζει
κανείς ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για να
εκδικάσουν μια υπόθεση που αφορά διαφορές
γονικής μέριμνας, πώς αναγνωρίζεται και εκτελείται
μια απόφαση σε άλλο κράτος μέλος και πώς μπορεί
να αποφευχθεί η διασυνοριακή απαγωγή παιδιού
από γονέα.

Εκπαιδευτές
Annex 1 - Template indicative
workshop programme

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΕ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το εργαστήριο:








θα παράσχει εξειδικευμένη επιμόρφωση
όσον αφορά τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II
και την αλληλεπίδρασή του με άλλες
πράξεις της ΕΕ στον τομέα της αστικής
δικαιοσύνης
θα προαγάγει τη γνώση της συσχέτισης
μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ, της διεθνούς
και της εγχώριας νομοθεσίας σχετικά με
υποθέσεις γονικής μέριμνας διασυνοριακού
χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της
διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από
γονέα,
θα παράσχει στους συμμετέχοντες μια
πρακτική εισαγωγή στη διαδικασία έκδοσης
προδικαστικών αποφάσεων
θα δώσει στους συμμετέχοντες τη
δυνατότητα
να
εξερευνήσουν
τις
δυνατότητες που προσφέρει η διασυνοριακή
οικογενειακή διαμεσολάβηση

Τοποθεσία
Χώρος διεξαγωγής
Διοργανωτής εργαστηρίου
Γλώσσα
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Άφιξη και εγγραφή των
συμμετεχόντων
I. Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού
χαρακτήρα
08:45

09:10

I. Εναρκτήρια συνεδρία

Ημέρα II

Ημέρα III

II. Δικονομικές διατάξεις σε υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου
Ακρόαση του παιδιού και διεξαγωγή
09:00
αποδείξεων

IV. Οικογενειακή διαμεσολάβηση

10:45

Διάλειμμα για καφέ

11:15

Διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ
δικαστηρίων και μεταξύ κεντρικών
αρχών
Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα

09:30

Γονική μέριμνα: κανόνες περί της
δικαιοδοσίας, της λήψης
προσωρινών μέτρων και του
εφαρμοστέου δικαίου

11:00

Διάλειμμα για καφέ

12:00

11:30

Διασυνοριακή απαγωγή παιδιού
εντός της ΕΕ

III. Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου

12:45

Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα

13:30

Έκδοση προδικαστικής αποφάσεως
σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου

14:15

Αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων
των κανόνων για το δικαίωμα
προσωπικής επικοινωνίας και για
την απαγωγή παιδιού

14:30

Διάλειμμα για καφέ

15:15

Διάλειμμα για καφέ

15:45

Επίλυση πρακτικής υποθέσεως Ι:
Γονική μέριμνα και απαγωγή
παιδιού

17:45

Ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας
του εργαστηρίου

15:00

Επίλυση πρακτικής υποθέσεως ΙΙ:
Αίτηση για την έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως

17:30

Ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας του
εργαστηρίου
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09:00

Εισαγωγή στην οικογενειακή
διαμεσολάβηση

10:00

Προσομοίωση – Συνεδρία Ι:
Οικογενειακή διαμεσολάβηση σε
υπόθεση διασυνοριακής απαγωγής
παιδιού από γονέα

11:00

Διάλειμμα για καφέ

11:30

Προσομοίωση – Συνεδρία ΙΙ:
Οικογενειακή διαμεσολάβηση σε
υπόθεση διασυνοριακής απαγωγής
παιδιού από γονέα

13:00

Καταληκτική συνεδρία

13:30

Μεσημεριανό γεύμα και ολοκλήρωση
του εργαστηρίου

Παράρτημα 2.1. – Υλικό αναφοράς – Πακέτο χρήστη

Υλικό αναφοράς - Πακέτο χρήστη
να παρασχεθεί ηλεκτρονικά
Annex 2.1. – Background material – User’s pack
1. Γενικές πληροφορίες
1.

Τελική έκδοση του προγράμματος του εργαστηρίου

2.

Κατάλογος εκπαιδευτών

3.

Κατάλογος συμμετεχόντων

4.

Έντυπο άμεσης αξιολόγησης

2. Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων
1.

Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων σχετικά με τη γονική μέριμνα σε υποθέσεις
διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού, έκδοση HTML
(με δυνατότητα πρόσβασης)

3. Εισηγήσεις των εκπαιδευτών
Σημειώσεις, σχεδιαγράμματα, παρουσιάσεις PowerPoint και γραπτά κείμενα από τους εκπαιδευτές

4. Νομοθεσία
Πρωτογενής νομοθεσία
1.

Άρθρα 24, 32 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.

Άρθρα 3, 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

3.

Άρθρα 256, 267, 288 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ενοποιημένη απόδοση)

4.

Άρθρα 103, 104, 104α και 104β του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου της ΕΕ

5.

Άρθρα 20 και 23α του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγωγη νομοθεσία
6.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί της
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διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και
διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων
7.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη
συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε
αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

8.

Οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της
πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών
κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές

9.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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 (νέος
κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ)

10.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του
Συμβουλίου

11.

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου
2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

12.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ενημερωμένη έκδοση, Οκτώβριος 2005

13.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων

14.

Πρακτικός οδηγός για τη χρήση τηλεσυνδιασκέψεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις

15.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια και τα ένδικα μέσα που κοινοποιούνται σύμφωνα
με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης
Νοεμβρίου 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 - ενοποιημένη απόδοση

16.

Κατάλογος σχετικά με τα δικαστήρια που είναι αρμόδια σε υποθέσεις γονικής μέριμνας
σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C040 της 17ης
Φεβρουαρίου 2005

17.

Πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 39, στο άρθρο 41, παράγραφος 1, και στο
άρθρο 42, παράγραφος 1, του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, έντυπα των Παραρτημάτων
ΙΙ, ΙΙΙ και IV

18.

Πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 42 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ σχετικά
με την επιστροφή του παιδιού/των παιδιών
Αποφάσεις
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19.

Απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές
υποθέσεις
Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

20.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 30ής Μαΐου 2008 - Προς μια
Ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)

21.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του
παιδιού» της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (COM(2011) 60 τελικό)
Σημειώματα και εκθέσεις από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

22.

Οδηγός για τους εκπροσώπους των διαδίκων κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγγραφη και προφορική διαδικασία (ιδιαίτερα σημαντικός για
εργαστήρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου)

23.

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων
από τα εθνικά δικαστήρια (ιδιαίτερα σημαντικό για εργαστήρια που απευθύνονται σε μέλη του
δικαστικού σώματος)

24.

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας από το
Δικαστήριο, της 31ης Ιανουαρίου 2012

5. Διεθνείς συμβάσεις
1.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989

2.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της 4ης
Νοεμβρίου 1950

3.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους, της 1ης
Σεπτεμβρίου 1983

4.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του
Παιδιού, της 25ης Ιανουαρίου 1996

5.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την επικοινωνία αναφορικά με τα παιδιά,
της 15ης Μαΐου 2003

6.

Σύμβαση της Χάγης, της 5ης Οκτωβρίου 1961, σχετικά με την αρμοδιότητα των αρχών και το
εφαρμοστέο δίκαιο όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων

7.

Σύμβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο
δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική μέριμνα και τα
μέτρα προστασίας των παιδιών

8.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής

92

Παράρτημα 2.1. – Υλικό αναφοράς – Πακέτο χρήστη
παιδιών

6. Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 1974, υπόθεση 166/73, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesfinanzhof – Γερμανία, Συνέπειες των αποφάσεων
των εφετείων, μεταξύ των Rheinmόhlen-Dόsseldorf και Einfuhr- und Vorratsstelle fόr
Getreide und Futtermittel

2.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 1982, υπόθεση 283/81, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Corte suprema di Cassazione - Ιταλία, υποχρέωση
παραπομπής προδικαστικού ζητήματος

3.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1997, υπόθεση C-54/96, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Vergabeόberwachungsausschuί des Bundes Γερμανία, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH κατά Bundesbaugesellschaft
Berlin mbH

4.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Νοεμβρίου 2002, υπόθεση C-206/01, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: High Court of Justice (England & Wales), Arsenal
Football Club plc κατά Matthew Reed

5.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Νοεμβρίου 2007, υπόθεση C-435/06, αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως: Korkein hallinto-oikeus – Φινλανδία, στο πλαίσιο της δίκης C

6.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2008, υπόθεση C-195/08 PPU, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Λιθουανία,
διαδικασία που κίνησε η Inga Rinau

7.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, υπόθεση C-523/07, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως βάσει του άρθρου 68 και 234 της Συνθήκης ΕΚ: Korkein
hallinto-oikeus – Φινλανδία, στο πλαίσιο της διαδικασίας που κίνησε η Α

8.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Δεκεμβρίου 2009, υπόθεση C-403/09 PPU, αίτηση για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Višje sodišče v Mariboru – Σλοβενία, Jasna
Detiček κατά Maurizio Sgueglia

9.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2010, υπόθεση C-211/10 PPU, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Oberster Gerichtshof – Αυστρία, Doris Povse κατά
Mauro Alpago

10.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2010, υπόθεση C-400/10 PPU, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Supreme Court - Ιρλανδία, J. McB. κατά L. E.

11.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Νοεμβρίου 2010, υπόθεση C-296/10, Bianca Purrucker
κατά Guillermo Vallés Pérez

12.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-497/10 PPU, Barbara
Mercredi κατά Richard Chaffe

13.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-491/10 PPU, αίτηση για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Oberlandesgericht Celle – Γερμανία, στη δίκη
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Joseba Andoni Aguirre Zarraga κατά Simone Pelz
14.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2011, υπόθεση C-155/11 PPU, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Rechtbank’s-Gravenhage - Κάτω Χώρες, Bibi
Mohammad Imran κατά Minister van Buitenlandse Zaken

15.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2010, υπόθεση C-12/10 PPU, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Supreme Court - Ιρλανδία, J. McB. κατά L. E.

7. Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1.

Απόφαση του ΕΔΑΔ της 26ης Ιουνίου 2003 στην υπόθεση Maire κατά Πορτογαλίας,
προσφυγή αριθ. 48206/99

2.

Απόφαση του ΕΔΑΔ της 25ης Ιανουαρίου 2000 στην υπόθεση Ignaccolo-Zenide κατά
Ρουμανίας, προσφυγή αριθ. 31679/96

8. Άλλα έγγραφα
Ηνωμένα Έθνη
1.

Γενικό Σχόλιο αριθ. 12 (2009) σχετικά με το «Δικαίωμα του παιδιού σε ακρόαση» της
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Συμβούλιο της Ευρώπης

2.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση αριθ. R (98)1 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα
κράτη μέλη σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση που εγκρίθηκε στις 21
Ιανουαρίου 1998

3.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της
Δικαιοσύνης, Κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης σύστασης
σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις
(CEPEJ (2007)14)

4.

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για
φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, που εγκρίθηκαν στις 17 Νοεμβρίου 2010
Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

5.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Γενικές αρχές και Οδηγός ορθής
πρακτικής, Διασυνοριακή επαφή που αφορά παιδιά (2008)

6.

Συμπεράσματα και συστάσεις της κοινής διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη
Διάσκεψη της Χάγης σχετικά με την απευθείας δικαστική επικοινωνία για θέματα
οικογενειακού δικαίου και την ανάπτυξη δικαστικών δικτύων (2009)

7.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, έκθεση για τη δικαστική επικοινωνία
σε σχέση με τη διεθνή προστασία παιδιών, που συντάχθηκε από τον Philippe Lortie (επί
του παρόντος Προκ. έγγρ. αριθ. 3 του Απριλίου 2011)
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8.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Αναθεωρημένο σχέδιο πρακτικού
εγχειριδίου για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης του 1996 για την προστασία των
παιδιών (Προκ. έγγρ. αριθ. 4 του Μαΐου 2011)

9.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Αναθεωρημένο σχέδιο του Οδηγού
ορθής πρακτικής βάσει της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών, Μέρος V Διαμεσολάβηση (2012)

10.

Πρότυπο έντυπο αιτήσεως για την επιστροφή παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή
κατακρατούνται παράνομα βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980
Έγγραφα σχετικά με τη διαμεσολάβηση

11.

Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές του Ιουλίου του 2004

12.

Δήλωση του Wroclaw, της 8ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε
διεθνικές διαφορές επί ζητημάτων γονέων και παιδιών

9. Χρήσιμοι σύνδεσμοι
1.

Ιστότοπος CURIA

2.

Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη e-Justice

3.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice– Νομολογία

4.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice - Διαμεσολάβηση

5.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Γονική μέριμνα

6.

Διαδικτυακή πύλη e-Justice – Διαθέσιμα μέσα για τα δικαστήρια και τους επαγγελματίες του
κλάδου

7.

Βάση δεδομένων EUR-Lex

8.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων –
Οικογενειακό δίκαιο

9.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων –
Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

10.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων –
Διαμεσολάβηση

11.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων –
Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

12.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων –
Απόκτηση αποδείξεων

13.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Εναλλακτικοί τρόποι
επίλυσης διαφορών
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14.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Γονική μέριμνα

15.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Επίδοση και κοινοποίηση
πράξεων

16.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Απόδειξη

17.

Ιστότοπος της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

18.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο – Τομέας απαγωγής παιδιών

19.

Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - INCADAT

20.

JURIFAST – Προδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο της ΕΕ

21.

Βάση δεδομένων N-Lex

22.

116000 – Ευρωπαϊκή ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά

10.

Εκθέσεις κρατών μελών

27 εκθέσεις κρατών μελών

11.

Γενική βιβλιογραφία

Συγκεντρωμένη γενική βιβλιογραφία
(βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στις εκθέσεις των κρατών μελών)
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Υλικό αναφοράς
Απαραίτητο υλικό προς διάθεση σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
Annex 2.2. – Background material to be provided in hardcopy
1. Γενικές πληροφορίες
1.

Τελική έκδοση του προγράμματος του εργαστηρίου

2.

Κατάλογος εκπαιδευτών

3.

Κατάλογος συμμετεχόντων

4.

Έντυπο άμεσης αξιολόγησης

2. Εισηγήσεις των εκπαιδευτών
Σημειώσεις, σχεδιαγράμματα, παρουσιάσεις PowerPoint και γραπτά κείμενα από τους εκπαιδευτές

3. Νομοθεσία της ΕΕ
Πρωτογενής νομοθεσία
1.

Άρθρο 19, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, (ΣΕΕ)

2.

Άρθρο 267, Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενοποιημένη απόδοση)

3.

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.

Άρθρα 103, 104, 104α και 104β του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου της ΕΕ

5.

Άρθρα 20 και 23α του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράγωγη νομοθεσία

6.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη
συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε
αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

7.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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 (νέος
κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ)

8.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή
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κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του
Συμβουλίου
9.

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου
2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

10.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (ενημερωμένη
έκδοση 1η Ιουνίου 2005)
Σημειώματα από τα θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11.

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων
από τα εθνικά δικαστήρια

4. Διεθνείς συμβάσεις και δηλώσεις
1.

Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

2.

Σύμβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το
εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική
μέριμνα και τα μέτρα προστασίας των παιδιών

3.

Δήλωση του Wroclaw, της 8ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε
διεθνικές διαφορές επί ζητημάτων γονέων και παιδιών

5. Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.

2.

Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, υπόθεση C-523/07, αίτηση για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Korkein hallinto-oikeus – Φινλανδία, διαδικασία
κινηθείσα από την A
Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-497/10 PPU, αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division) - Ηνωμένο Βασίλειο, Barbara Mercredi κατά Richard Chaffe

6. Ασκήσεις εργαστηρίου
1.

Άσκηση εργαστηρίου Ι: Επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με τη γονική μέριμνα και
την απαγωγή παιδιού

2.

Άσκηση εργαστηρίου ΙΙ: Επίλυση πρακτικής υποθέσεως σχετικά με αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως (Μέρη Ι έως ΙV)

3.

Άσκηση εργαστηρίου ΙIΙ: προσομοίωση οικογενειακής διαμεσολάβησης σε υπόθεση
διασυνοριακής απαγωγής παιδιού από γονέα (σενάριο υποθέσεως, συμφωνία για προσφυγή
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σε διαμεσολάβηση, οδηγίες για τους ρόλους, συμφωνίες διαμεσολάβησης Ι και ΙΙ)

7. Σύνδεσμοι
1.

Ιστότοπος CURIA

2.

Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη e-Justice

3.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων

4.

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων –
Οικογενειακό δίκαιο

5.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

6.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Γονική μέριμνα

7.

Βάση δεδομένων EUR-Lex

8.

Ιστότοπος της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

9.

Βάση δεδομένων N-Lex

8. Εκθέσεις κρατών μελών
1.

Ερώτηση Β.1 των εκθέσεων της Γερμανίας και της Ιταλίας
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Επίλυση πρακτικής υποθέσεως: Γονική μέριμνα και απαγωγή παιδιού3
Υπόθεση
Annex 3.1. – Workshop exercise I

Η Heidi (γερμανικής ιθαγένειας) και ο Paul (γαλλικής ιθαγένειας) συζούν από το 2003 ως ζευγάρι στις
Βρυξέλλες, όπου εργάζονταν και οι δύο. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Τον Οκτώβριο του 2006 γεννήθηκε η
κόρη τους, Laura, και τον Νοέμβριο του 2008 ο γιος τους, Nicolas. Ο Paul έχει επίσημα (παρουσία
δημόσιου λειτουργού) αναγνωρίσει ότι είναι ο πατέρας των παιδιών και αναφέρεται με την ιδιότητα αυτή
στα πιστοποιητικά γεννήσεως. Βάσει του βελγικού δικαίου, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Heidi και ο Paul
να έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα των παιδιών.
Τον Φεβρουάριο του 2010, προσφέρεται στον Paul μια απροσδόκητη ευκαιρία να εργασθεί στο Παρίσι με
απόσπαση για δύο χρόνια. Ο Paul δέχεται τη θέση τον Μάρτιο του 2010. Μετακινείται για την εργασία
του μεταξύ Βρυξελλών και Παρισιού και επίσης μισθώνει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι όπου μένει δύο ή
τρεις νύχτες την εβδομάδα. Η αλλαγή του τρόπου ζωής καταβάλλει την οικογένεια και η σχέση της Heidi
και του Paul φθείρεται και τελικά διαλύεται το καλοκαίρι του 2010. Ο Paul μετακομίζει στο διαμέρισμά
του στο Παρίσι. Και οι δύο γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να ζήσουν μαζί τους.


Πού μπορεί ο Paul να κινήσει δικαστική διαδικασία για να ζητήσει τα παιδιά του να έχουν την κύρια
κατοικία τους μαζί του στο Παρίσι;

Προτεινόμενη λύση:
Σε προσφυγή γονικής μέριμνας, δικαιοδοσία έχει το δικαστήριο του τόπου όπου έχουν τη συνήθη διαμονή
τους τα παιδιά (άρθ. 8 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ). Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που
παρασχέθηκαν, ο τόπος αυτός είναι οι Βρυξέλλες.
ΣΗΜ: το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό της συνήθους
διαμονής του παιδιού.
Βλέπε υπόθεση C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009, σελ. I-2805, αιτιολογικές σκέψεις 37-39:
«(37) Η “συνήθης διαμονή” του παιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, του κανονισμού,
πρέπει να προσδιορίζεται βάσει όλων των ιδιαίτερων πραγματικών περιστάσεων κάθε συγκεκριμένης
περιπτώσεως.
(38) Εκτός της αυτοπρόσωπης παρουσίας του παιδιού εντός κράτους μέλους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
και άλλοι παράγοντες από τους οποίους να μπορεί να συναχθεί ότι η παρουσία αυτή ουδόλως έχει προσωρινό
ή ευκαιριακό χαρακτήρα και ότι η διαμονή του παιδιού εκφράζει την σε κάποιο βαθμό ενσωμάτωση σε ένα
κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον.
(39) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η διάρκεια, η κανονικότητα, οι συνθήκες και οι λόγοι της
διαμονής επί του εδάφους κράτους μέλους και της μετοικήσεως της οικογένειας στο εν λόγω κράτος, η
ιθαγένεια του παιδιού, ο τόπος και οι συνθήκες φοίτησης, οι γλωσσικές γνώσεις, καθώς και οι οικογενειακές
και κοινωνικές σχέσεις του παιδιού εντός του εν λόγω κράτους.»
Σχετικά με τη συνήθη διαμονή ενός βρέφους, βλέπε C-497/10PPU, Mercredi κατά Chaffe, δεν έχει
συμπεριληφθεί ακόμη στη Συλλογή Νομολογίας, www.curia.eu. Το δικαστήριο εξετάζει τα κριτήρια που
έχει θεσπίσει στην υπόθεση Α, αλλά ορίζει «Κατά γενικό κανόνα, το περιβάλλον ενός παιδιού μικρής
ηλικίας είναι κυρίως οικογενειακό περιβάλλον που καθορίζεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα με τα οποία
ζει το παιδί, τα οποία επιμελούνται αυτού και το φροντίζουν.» (αιτιολογική σκέψη 54) και «Αυτό ισχύει κατά

3

Συντάχθηκε από τη Thalia Kruger, λέκτορα, Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, και επίτιμη βοηθό
ερευνητή, Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν.
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μείζονα λόγο όταν το παιδί είναι βρέφος. Τότε εντάσσεται κατ’ ανάγκη στο κοινωνικό και οικογενειακό
περιβάλλον του κύκλου από τον οποίο εξαρτάται. Κατά συνέπεια, οσάκις, όπως συμβαίνει στην κύρια
υπόθεση, το βρέφος τελεί υπό τη μέριμνα της μητέρας του, πρέπει να εκτιμάται η ενσωμάτωση της μητέρας
στο κοινωνικό και οικογενειακό της περιβάλλον. Συναφώς τα κριτήρια που έχει διαμορφώσει η νομολογία
του Δικαστηρίου, όπως οι λόγοι που υπαγόρευσαν τη μετοίκηση της μητέρας του παιδιού σε άλλο κράτος
μέλος, οι γλωσσικές γνώσεις της μητέρας ή ακόμα η γεωγραφική και οικογενειακή καταγωγή της μπορούν να
είναι κρίσιμα στοιχεία.» (αιτιολογική σκέψη 55).
Πρόσθετη ερώτηση που μπορεί να υποβάλει ο εκπαιδευτής: Υπάρχουν εξαιρέσεις ή εναλλακτικές λύσεις σε
σχέση με τον γενικό κανόνα της συνήθους διαμονής του παιδιού;
Οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν να εκδικασθεί η υπόθεση στη Γαλλία, ένα κράτος με το οποίο τα
παιδιά έχουν στενή σχέση (άρθ. 12, παράγραφος 3, του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ).
Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η συνήθης διαμονή του παιδιού, ένα δικαστήριο μπορεί να ασκήσει
αρμοδιότητα βάσει του τόπου όπου βρίσκεται το παιδί (άρθ. 13, νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ).
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ένα δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες
ΙΙ να παραπέμψει την υπόθεση σε άλλο δικαστήριο (άρθ. 15 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ). Ο εν
λόγω κανόνας επιτρέπει σε ένα δικαστήριο να επικοινωνήσει απευθείας με ένα δικαστήριο σε άλλο κράτος
μέλος της ΕΕ, με το οποίο το παιδί έχει στενή σχέση. Η παραπομπή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν
πρωτοβουλίας του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, άλλου δικαστηρίου (με τον ισχυρισμό της
στενής σχέσης με το παιδί) ή εξ ενός εκ των διαδίκων. Εάν αναλάβει την πρωτοβουλία ένα από τα
δικαστήρια, πρέπει να συμφωνεί με την παραπομπή τουλάχιστον ένας από τους διαδίκους ώστε να
παραπεμφθεί η υπόθεση σε άλλο δικαστήριο.


Εάν τα μέρη προσφύγουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης για τη διαφορά τους στο Βέλγιο και
καταλήξουν σε συμφωνία, έχει η εν λόγω συμφωνία νομική ισχύ στη Γαλλία;

Προτεινόμενη λύση:
Εάν η συμφωνία λάβει τη μορφή δημόσιου εγγράφου, μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει του νέου κανονισμού
Βρυξέλλες ΙΙ, υπό τους ίδιους όρους όπως και οι αποφάσεις. Το άρθ. 46 του κανονισμού προβλέπει την
αναγνώριση δημόσιων εγγράφων. Εάν το δημόσιο έγγραφο είναι εκτελεστό στο κράτος στο οποίο
εκδόθηκε, είναι επίσης εκτελεστό βάσει του κανονισμού.
Τι συνιστά ένα δημόσιο έγγραφο;
Μπορεί να είναι μια συμβολαιογραφική πράξη στις χώρες αστικού δικαίου.
Μπορεί να είναι δικαστικός συμβιβασμός (πρέπει να ληφθεί υπόψη η εθνική νομοθεσία περί
διαμεσολάβησης). Η οδηγία 2008/52/EΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα L 136, 24/05/2008, σελ. 3) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν
την εκτελεστότητα των συμφωνιών διαμεσολάβησης (άρθ. 6).
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Ίδια υπόθεση, αλλά:
Ας υποθέσουμε ότι το δικαστήριο των Βρυξελλών εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2010 απόφαση βάσει της
οποίας τα παιδιά πρέπει να μένουν με τη Heidi στις Βρυξέλλες κάθε Σάββατο βράδυ από τις 6 μ.μ. έως
την Τετάρτη στις 4.00 μ.μ. και με τον Paul από την Τετάρτη στις 4.00 μ.μ. έως το Σάββατο στις 6 μ.μ. Η
Heidi έχει την ευθύνη μεταφοράς των παιδιών στο Παρίσι κάθε Τετάρτη απόγευμα. (Έχει ρεπό την ημέρα
αυτή, καθώς εργάζεται 4 ημέρες την εβδομάδα.) Ο Paul έχει την ευθύνη επιστροφής των παιδιών στις
Βρυξέλλες κάθε Σάββατο βράδυ. Ο εν λόγω διακανονισμός λειτουργεί καλά τον πρώτο μήνα. Στα μέσα
Δεκεμβρίου, ο Paul αρχίζει να φέρνει τα παιδιά με καθυστέρηση και μετά αρχίζει να συνηθίζει να τα
φέρνει μόνο Κυριακές. Η Heidi δεν είναι ικανοποιημένη, καθώς θέλει να περνά τις Κυριακές με τα παιδιά
της.


Μπορεί η Heidi να εκτελέσει την απόφαση του βελγικού δικαστηρίου στη Γαλλία; Ποιοι είναι οι
πιθανοί λόγοι άρνησης;

Προτεινόμενη λύση:
Προκειμένου να εκτελεσθεί σε άλλο κράτος μέλος (εν προκειμένω, στη Γαλλία), η δικαστική απόφαση
πρέπει να είναι εκτελεστή στο κράτος προέλευσης (εν προκειμένω, στο Βέλγιο) (άρθ. 28).
Εάν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, υπάρχουν δύο επιλογές για την εν λόγω υπόθεση:
- Άμεση εκτέλεση (δεν απαιτείται διαδικασία εκτελεστήριου τύπου) εάν έχει ληφθεί το πιστοποιητικό
που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ από το βελγικό δικαστήριο (άρθ. 41: δικαίωμα επικοινωνίας).
Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορεί να υπάρξει άρνηση εκτέλεσης. Με το πιστοποιητικό αυτό, η
απόφαση του βελγικού δικαστηρίου καθίσταται ισοδύναμη με απόφαση γαλλικού δικαστηρίου, και
μπορεί να εκτελεσθεί στη Γαλλία όπως θα εκτελείτο μια απόφαση γαλλικού δικαστηρίου.
- Εκτέλεση μέσω της διαδικασίας εκτελεστήριου τύπου (άρθ. 28). Η ακριβής μορφή της διαδικασίας
αυτής καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο (άρθ. 30). Στην ουσία, η Heidi πρέπει να απευθυνθεί στο
γαλλικό δικαστήριο για να ζητήσει την εκτέλεση. Μόνο αφού γίνει δεκτή η εκτέλεση, μπορεί να
εκτελεσθεί η δικαστική απόφαση στη Γαλλία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι λόγοι άρνησης
καθορίζονται από το άρθ. 23 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Πρόκειται για τους εξής:
o Αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη·
o Αν έχει εκδοθεί, εκτός περιπτώσεων κατεπείγοντος, χωρίς να δοθεί στο παιδί δυνατότητα
ακρόασης, κατά παράβαση θεμελιωδών δικονομικών αρχών του κράτους αναγνώρισης·
o Αν η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην και δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον
ερημοδικήσαντα διάδικο έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι ο
διάδικος έχει δεχτεί την απόφαση κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση·
o Κατόπιν αιτήματος προσώπου που ισχυρίζεται ότι η απόφαση παραβιάζει την άσκηση της
γονικής μέριμνάς του, εάν η απόφαση έχει εκδοθεί χωρίς να δοθεί στο πρόσωπο αυτό
δυνατότητα ακρόασης,
o Αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με μεταγενέστερη απόφαση σχετική με τη γονική
μέριμνα που έχει εκδοθεί στο κράτος αναγνώρισης,
o Αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με μεταγενέστερη απόφαση που έχει εκδοθεί σε άλλο
κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα συνήθους διαμονής του παιδιού, εφόσον η απόφαση αυτή
μπορεί να εκτελεσθεί στο κράτος αναγνώρισης,
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Ίδια υπόθεση:
Από τον Ιούνιο του 2011, η Heidi αρχίζει και αισθάνεται πολύ δυστυχισμένη στις Βρυξέλλες. Ξεκινά να
αναζητεί μια νέα θέση εργασίας στην Κολονία, όπου ζουν οι γονείς της και η αδελφή της. Δεν ενημερώνει
τον Paul για τα σχέδιά της. Τον Μάρτιο του 2012, ο Paul μετακομίζει ξανά στις Βρυξέλλες (είχε
ολοκληρωθεί το διάστημα απόσπασής του), σε νέο διαμέρισμα. Ο διακανονισμός σε σχέση με τα παιδιά
ισχύει όπως πριν.
Τον Μάιο του 2012, η Heidi μετακομίζει στην Κολονία χωρίς να πει τίποτα στον Paul. Την πρώτη
Τετάρτη μετά τη μετακόμισή της, δεν πηγαίνει τα παιδιά στο σπίτι του Paul. Την καλεί στο κινητό της
τηλέφωνο, αλλά έχει ακυρώσει τη συνδρομή της και δεν μπορεί να τη βρει. Αφού τηλεφώνησε σε αρκετούς
κοινούς φίλους, μαθαίνει ότι η Heidi βρίσκεται στη Γερμανία, πιθανώς με τα παιδιά. Τηλεφωνεί στους
γονείς της Heidi, αλλά εκείνοι αρνούνται να του δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πού
βρίσκεται η Heidi και τα παιδιά. Τον κατηγορούν ότι διέλυσε την οικογένεια και του λένε ότι δεν έχει
δικαίωμα να έχει γνώμη όσον αφορά το τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει η Heidi. Εφόσον είναι ανύπαντρος
πατέρας, η άποψή τους είναι ότι δεν έχει δικαίωμα να ζουν μαζί του τα παιδιά.
Ο Paul καταρρακώνεται. Δεν έχει ιδέα τι να κάνει.
 Μπορείτε να βοηθήσετε τον Paul; Εξηγήστε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί και τα βήματα
της διαδικασίας που έπεται.

Προτεινόμενη λύση:
Πρόκειται για υπόθεση διεθνούς απαγωγής παιδιών. Αυτό ορίζεται ως παράνομη μετακίνηση των παιδιών,
δηλαδή παραβιάζει το δικαίωμα επιμέλειας του Paul, το οποίο έχει σύμφωνα με την απόφαση του βελγικού
δικαστηρίου (άρθ. 3 της σύμβασης της Χάγης για τη διεθνή απαγωγή παιδιών). Ο νέος κανονισμός
Βρυξέλλες ΙΙ εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη σύμβαση της Χάγης για την απαγωγή παιδιών του 1980
(που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).
Η πρώτη ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί ο Paul είναι να επικοινωνήσει με την κεντρική αρχή της
χώρας στην οποία ζει. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στις εξής διευθύνσεις:
- στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα στον τομέα των αστικών υποθέσεων:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_el.ht
mή
- στον ιστότοπο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24,
Η κεντρική αρχή θα τον ενημερώσει σχετικά με το ποια έγγραφα χρειάζεται και θα επικοινωνήσει με την
κεντρική αρχή της χώρας όπου βρίσκονται τα παιδιά. Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, η κεντρική
αρχή θα συνδράμει ώστε να εντοπισθούν τα παιδιά (άρθ. 7 της σύμβασης της Χάγης).
Οι κεντρικές αρχές θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την επιστροφή των παιδιών.
Εάν δεν είναι δυνατό να διασφαλισθεί η επιστροφή των παιδιών (για παράδειγμα, εκούσια ή μέσω
διαμεσολάβησης), η κεντρική αρχή της χώρας όπου βρίσκονται τα παιδιά, θα συνδράμει στην κίνηση
νομικής διαδικασίας στην εν λόγω χώρα (στην προκειμένη, στη Γερμανία).
Το γερμανικό δικαστήριο θα αποφανθεί μόνο επί της επιστροφής και όχι επί της ουσίας της διαφοράς
σχετικά με το πού θα διαμένουν τα παιδιά στο μέλλον. Καταρχήν, το δικαστήριο πρέπει να διατάξει την
επιστροφή των παιδιών, εκτός εάν ισχύει ένας εκ των περιορισμένων λόγων άρνησης (άρθρα 12, 13 και 20
της σύμβασης της Χάγης). Σημειωτέον ότι ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ περιορίζει περαιτέρω αυτούς
τους λόγους άρνησης (άρθ. 11). Σε συνδυαστική ανάγνωση, το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει τους
ακόλουθους λόγους άρνησης:
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1. Το παιδί βρίσκεται στη χώρα στην οποία μεταφέρθηκε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα
έτος και το παιδί έχει ήδη προσαρμοσθεί στο νέο του περιβάλλον·
2. Το πρόσωπο που αιτείται την επιστροφή δεν ασκούσε ουσιαστικά το δικαίωμα επιμέλειας κατά τον
χρόνο της απαγωγής ή είχε συναινέσει εκ των υστέρων στην απαγωγή·
3. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιμασία ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να το περιαγάγει σε μια αφόρητη κατάσταση, εκτός εάν το κράτος
μέλος στο οποίο πρόκειται να επιστραφεί το παιδί έχει λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία
του παιδιού·
4. Έχει δοθεί στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης, εκτός εάν δεν διαθέτει την κατάλληλη ηλικία και
βαθμό ωριμότητας, και αντιτίθεται στην επιστροφή του και έχει ήδη την ηλικία και την ωριμότητα
που υπαγορεύουν να ληφθεί υπόψη η γνώμη του·
5. Η επιστροφή του παιδιού αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές (των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών) του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση επιστροφής.
Μετά την επιστροφή των παιδιών, το βελγικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει τη διαφορά
γονικής μέριμνας, δηλ. τη διαφορά σχετικά με το πού θα διαμένουν τα παιδιά.
Συνεπώς, το βελγικό δικαστήριο έχει διατηρήσει τη δικαιοδοσία του. Η εν λόγω δικαιοδοσία δεν
τροποποιείται από την παράνομη μετακίνηση των παιδιών (άρθ. 10 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ).
Ίδια υπόθεση:
Ας υποθέσουμε ότι το γερμανικό δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του Paul.
 Τι μπορεί να κάνει;
Προτεινόμενη λύση:
Αυτό εξαρτάται από τον λόγο άρνησης που χρησιμοποίησε το γερμανικό δικαστήριο.
Εάν το δικαστήριο χρησιμοποίησε το άρθ. 13 της σύμβασης της Χάγης (σημεία 2-4 ανωτέρω), ο Paul έχει
δεύτερη ευκαιρία στο Βέλγιο, όπου θα εκδικασθεί η υπόθεση γονικής μέριμνας (άρθ. 11, παράγραφοι 6 και
7, του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ).
Μια μεταγενέστερη απόφαση του βελγικού δικαστηρίου η οποία διατάσσει την επιστροφή των παιδιών
είναι εκτελεστή (άρθ. 11, παράγραφος 8), παρά τη γερμανική άρνηση. Για την κατάσταση αυτή, έχει
καταργηθεί η διαδικασία εκτελεστήριου τύπου (άρθ. 42 και Παράρτημα IV). Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση
είναι άμεσα εκτελεστή σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, χωρίς την προϋπόθεση να λάβει κάποια έγκριση από
δικαστήριο των κρατών αυτών.
Εάν η άρνηση βασίζεται στο άρθρο 12 ή στο άρθρο 20 της σύμβασης της Χάγης (σημεία 1 και 5
ανωτέρω), η λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία δεν υφίσταται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Γερμανία καθίσταται η
νέα συνήθης διαμονή των παιδιών και η διαδικασία περί γονικής μέριμνας πρέπει να διεξαχθεί εκεί.
Οι δυνατότητες προσφυγής κατά της άρνησης στη Γερμανία καθορίζονται από το γερμανικό εθνικό δίκαιο.
Νομοθεσία:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 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 (νέος κανονισμός Βρυξέλλες II)
Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, που συνήφθη στη Χάγη στις 25
Οκτωβρίου 1980 (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης αυτής).
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Επίλυση πρακτικής υποθέσεως: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως4
Περιεχόμενα
I.
Σενάριο υποθέσεως – Τα πραγματικά περιστατικά
II.
Εργασία 1
III.
Σενάριο υποθέσεως – Συνέχεια (Προϋποθέσεις για την αίτηση εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως)
IV.
Εργασία 2
V.
Πακέτο υλικού εκπαιδευτή (μεταξύ άλλων: μαθησιακά αποτελέσματα, χρονικό πλαίσιο και
παράδοση υλικού και απαντήσεις σε προβλήματα)
V.
Διαφάνειες PowerPoint του εκπαιδευτή

Annex 3.2. – Workshop exercise II
Ι. Σενάριο υποθέσεως – τα πραγματικά περιστατικά
Η Sara, μια Ολλανδή 26 ετών, και ο Jacques, ένας Γάλλος 30 ετών, γνωρίστηκαν στην Αυστρία όπου
εργάζονταν και οι δύο. Έχουν σχέση από το 2009 και παντρεύτηκαν στην Αυστρία το 2010.
Η Sara και ο Jacques έχουν μια κόρη, τη Marie, η οποία γεννήθηκε το 2010 και είναι τώρα δύο ετών. Η
Marie γεννήθηκε στην Αυστρία και έχει ολλανδική ιθαγένεια. Έχει ζήσει στην Αυστρία, αλλά έχει περάσει
μεγάλα διαστήματα διακοπών με τους παππούδες της από την πλευρά της μητέρας στην Ολλανδία. Μιλάει
γερμανικά και λίγα γαλλικά, και οι γλωσσικές της δεξιότητες είναι αρκετά ανεπτυγμένες. Πηγαίνει σε
βρεφονηπιακό σταθμό στην Αυστρία όπου τα μέλη του προσωπικού εκφράζονται θετικά σε σχέση με τις
γλωσσικές της δεξιότητες και τη μαθησιακή της ανάπτυξη και λένε ότι είναι εν γένει ένα χαρούμενο παιδί.
Το 2011, η σχέση του Jacques με τη Sara διαλύθηκε και πήραν διαζύγιο στην Αυστρία. Μετά το
διαζύγιο, το αυστριακό δικαστήριο έδωσε στη Sara την επιμέλεια της Marie. Ο Jacques έχει εκτενή
δικαιώματα επικοινωνίας με τη Marie τα Σαββατοκύριακα. Αυτοί οι διακανονισμοί ίσχυαν για έξι μήνες
και λειτουργούσαν καλά με τη συνεργασία και των δύο γονέων, και η Marie διαθέτει μια πολύ δυνατή
συνεχή σχέση και με τους δύο.
Ο Jacques εργάζεται σε θέση υψηλού κύρους σε λογιστική εταιρεία στην Αυστρία και διαθέτει δυάρι
διαμέρισμα στο οποίο υπάρχει χώρος για να τον επισκέπτεται η Marie. Η Sara άφησε τη δουλειά της όταν
γεννήθηκε η Marie και δεν ξαναμπήκε στον εργασιακό στίβο επειδή δεν μπορούσε να βρει δουλειά στην
Αυστρία. Η Sara αντιμετώπιζε ολοένα και περισσότερες δυσκολίες να διαχειρισθεί τα οικονομικά της στην
Αυστρία και αποφάσισε να μετεγκατασταθεί πίσω στην Ολλανδία για να βρει δουλειά και να ζητήσει
βοήθεια από τους γονείς της όσον αφορά τη φροντίδα της Marie. Απευθύνεται στον Jacques ο οποίος
συμφωνεί να μετεγκατασταθούν η Sara και η Marie στην Ολλανδία.
Η Sara και η Marie επέστρεψαν στην Ολλανδία τον Φεβρουάριο του 2012. Η Sara βρήκε έκτοτε δουλειά
στην Ολλανδία. Η Marie πηγαίνει σε βρεφονηπιακό σταθμό 3 ημέρες την εβδομάδα και περνά 2 ημέρες
την εβδομάδα με τους παππούδες της από την πλευρά της μητέρας της. Περνά τον υπόλοιπο χρόνο με τη
Sara.

4

Καταρτίστηκε από τη δρα Ruth Lamont, λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του
Λίβερπουλ.
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Είναι πλέον Ιούλιος του 2012 και ο Jacques ανησυχεί για το δικαίωμα επικοινωνίας του σε σχέση με τη
Marie. Ο Jacques δεν έχει επαφή τα Σαββατοκύριακα με τη Marie από τότε που μετακόμισε. Έχει
μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο, αλλά η ανεπίσημη συμφωνία μεταξύ της Sara και του Jacques, ότι
δηλαδή ο Jacques θα είχε επαφή με τη Marie το καλοκαίρι μετά τη μετακόμιση, δεν τηρήθηκε.
Υποβάλλει αίτηση στο αυστριακό δικαστήριο για τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας που του έχει
χορηγηθεί μετά το διαζύγιο, ώστε να του χορηγηθεί δικαίωμα επικοινωνίας για μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα, αντί για Σαββατοκύριακα ή, εναλλακτικά, να μεταφερθεί η κύρια επιμέλεια της Marie στον
Jacques, στην Αυστρία.
Ο Jacques υποβάλλει αίτηση στο αυστριακό δικαστήριο βάσει του άρθρου 9 του νέου κανονισμού
Βρυξέλλες ΙΙ στις 10 Ιουλίου 2012. Η αίτηση εκδικάζεται από το οικογενειακό δικαστήριο στην Αυστρία,
από το οποίο υπάρχει δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού.
Ο Jacques ισχυρίζεται ότι το αυστριακό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 9 του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, επειδή:


Η Sara και η Marie έχουν μετεγκατασταθεί νόμιμα και η Marie έχει τη συνήθη διαμονή της στην
Ολλανδία για λιγότερο από τρεις μήνες



Τα αυστριακά δικαστήρια έλαβαν την απόφαση σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία μετά
το διαζύγιο και είναι η πλέον κατάλληλη δικαιοδοσία για την εκδίκαση της πιο πρόσφατης
διαφοράς σχετικά με την ευημερία της

Η Sara ισχυρίζεται ότι το αυστριακό δικαστήριο δεν διαθέτει δικαιοδοσία επειδή:


Η Marie έχει τώρα τη συνήθη διαμονή της στην Ολλανδία και η δικαιοδοσία πρέπει να βασισθεί
στο άρθρο 8 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ



Η αίτηση του Jacques προς το αυστριακό δικαστήριο πρέπει να κριθεί μη παραδεκτή βάσει του
άρθρου 9 επειδή εκδόθηκε σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών μετά τη μετοικεσία της
Marie στην Ολλανδία



Η Sara αιτείται στο αυστριακό δικαστήριο η υπόθεση να παραπεμφθεί στην Ολλανδία βάσει του
άρθρου 15 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ

II. Εργασία 1
Από την πλευρά του αυστριακού δικαστηρίου, είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί:
α) Πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ;
β) Θεμελιώνει το άρθρο 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ τη δικαιοδοσία του αυστριακού
δικαστηρίου;
γ) Πρέπει το αυστριακό δικαστήριο να κάνει δεκτή μια αίτηση βάσει του άρθρου 15 του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ;
Κάθε ομάδα πρέπει να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίσει τις σχετικές διατάξεις και
υποθέσεις για την εργασία της.
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Να συζητήσει τους λόγους δικαιοδοσίας του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ που σχετίζονται με τις
περιστάσεις



Να προετοιμάσει μια σύντομη (10 λεπτά το μέγιστο) παρουσίαση ως ομάδα σχετικά με τις
ερωτήσεις που τέθηκαν στην ομαδική εργασία.

Ομάδα (α)
Πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ;
Χρησιμοποιήστε το εξής υλικό:


Κανονισμός 2201/2003



Κανονισμός 1206/2001



Υπόθεση C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009, σελ. I-02805



Απόφαση στην υπόθεση 497/10 PPU, Mercredi, δεν έχει περιληφθεί ακόμη στη Συλλογή
Νομολογίας, της 22ας Δεκεμβρίου 2010

Να εξετασθούν:


Τι σημαίνει «συνήθης διαμονή» για ένα παιδί βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ; Με ποιους
λόγους δικαιοδοσίας σχετίζεται βάσει του κανονισμού;



Προσδιορίστε ποια είναι τα βασικά θέματα, ποια ζητήματα και αποδεικτικά στοιχεία θα λάβει
υπόψη το δικαστήριο για να διαπιστώσει πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ



Πού νομίζετε ότι είναι η συνήθης διαμονή της Μ και ποιοι είναι οι λόγοι της αποφάσεως αυτής;



Πώς μπορεί το δικαστήριο να αποκτήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την τωρινή συνήθη
διαμονή της Μ;

Ομάδα (β)
Θεμελιώνει το άρθρο 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ τη δικαιοδοσία του αυστριακού δικαστηρίου;
Χρησιμοποιήστε το εξής υλικό:


Κανονισμός 2201/2003



Κανονισμός 1206/2001



Υπόθεση C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009, σελ. I-02805
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Απόφαση στην υπόθεση 497/10 PPU, Mercredi, δεν έχει περιληφθεί ακόμη στη Συλλογή
Νομολογίας, της 22ας Δεκεμβρίου 2010

Να εξετασθούν:


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ; Τι πρέπει να
αποδεικνύεται ώστε να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 9;



Προσδιορίστε ποια είναι τα βασικά θέματα, ποια ζητήματα και αποδεικτικά στοιχεία θα λάβει
υπόψη το δικαστήριο όταν εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9



Πιστεύετε ότι το αυστριακό δικαστήριο θα έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 9; Αναφέρατε τους
λόγους για αυτή σας την απόφαση



Κατά την άποψή σας, είναι το αυστριακό δικαστήριο η πλέον αρμόδια δικαιοδοσία για να
εκδικάσει την υπόθεση; Ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους στηρίζετε την άποψή σας;

Ομάδα (γ)
Πρέπει το αυστριακό δικαστήριο να κάνει δεκτή μια αίτηση βάσει του άρθρου 15 του νέου κανονισμού
Βρυξέλλες ΙΙ;
Χρησιμοποιήστε το εξής υλικό:


Κανονισμός 2201/2003



Κανονισμός 1206/2001



Υπόθεση C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009, σελ. I-02805



Απόφαση στην υπόθεση 497/10 PPU, Mercredi, δεν έχει περιληφθεί ακόμη στη Συλλογή
Νομολογίας, της 22ας Δεκεμβρίου 2010

Να εξετασθούν:


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ; Ποιος είναι ο
σκοπός του στο πλαίσιο του κανονισμού και για ποιον λόγο σχετίζεται με την υπόθεση της Sara;



Προσδιορίστε ποια είναι τα βασικά θέματα, ποια ζητήματα και αποδεικτικά στοιχεία θα λάβει
υπόψη το δικαστήριο όταν εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15



Πιστεύετε ότι το αυστριακό δικαστήριο θα επιτρέψει την παραπομπή της δικαιοδοσίας στα
ολλανδικά δικαστήρια βάσει του άρθρου 15; Να αναφέρετε τους λόγους για την απόφασή σας



Κατά την άποψή σας, είναι το ολλανδικό δικαστήριο η πλέον αρμόδια δικαιοδοσία για να
εκδικάσει την υπόθεση; Ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους στηρίζετε την άποψή σας;
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III. Σενάριο υποθέσεως - συνέχεια
Προϋποθέσεις για την αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως θεσπίζεται με το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C83/01, 2010:
Άρθρο 267, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται με προδικαστικές
αποφάσεις: α) επί της ερμηνείας των Συνθηκών, β) επί του κύρους και της ερμηνείας των πράξεων των
θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης. Δικαστήριο κράτους μέλους, ενώπιον του οποίου
ανακύπτει τέτοιο ζήτημα, δύναται, αν κρίνει ότι απόφαση επί του ζητήματος είναι αναγκαία για την
έκδοση της δικής του απόφασης, να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο για να αποφανθεί επ’ αυτού.
Δικαστήριο κράτους μέλους, ενώπιον του οποίου ανακύπτει τέτοιο ζήτημα σε εκκρεμή υπόθεση και του
οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου, οφείλει να παραπέμψει το
ζήτημα στο Δικαστήριο.
Ένα εθνικό δικαστήριο μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την ερμηνεία οιασδήποτε διάταξης του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ.
Δικαστήρια των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως εάν υφίσταται ζήτημα ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ που είναι
αναγκαία για την έκδοση της απόφασης του εθνικού δικαστηρίου. Τα δικαστήρια κατώτερου βαθμού
μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως εάν είναι αναγκαίο για να εκδώσει
απόφαση το εθνικό δικαστήριο.
Το εθνικό δικαστήριο παραμένει αρμόδιο να αποφασίζει επί ερωτημάτων που άπτονται του εθνικού
οικογενειακού δικαίου και εφαρμόζει τον νόμο μετά την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με την έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου.
Εάν είναι απαραίτητο να επιλυθεί μια υπόθεση ταχέως, το εθνικό δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εξετάσει τα ερωτήματα στο πλαίσιο της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας,
ώστε να ληφθεί πιο γρήγορα απόφαση από το Δικαστήριο. Αυτό ενδέχεται να ενδείκνυται σε υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου, για παράδειγμα σε περιπτώσεις που κινδυνεύει η ευημερία του παιδιού εάν
καθυστερεί η απόφαση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιηθεί η επείγουσα
προδικαστική διαδικασία, ακόμη και αν το ζητήσει το εθνικό δικαστήριο.
Το αυστριακό δικαστήριο μπορεί να υποβάλει ζητήματα ερμηνείας του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να λάβει οριστική απόφαση σε σχέση με την έννοια και την εφαρμογή
του.
IV. Εργασία 2
Από την πλευρά του αυστριακού δικαστηρίου, ανακύπτουν ζητήματα ερμηνείας για την αίτηση του
Jacques βάσει του άρθρου 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ:
α)

Για τους σκοπούς του άρθρου 9, πότε απέκτησε η Marie τη συνήθη διαμονή της στην Ολλανδία και
πότε ξεκινά να υπολογίζεται το διάστημα μέχρι την προθεσμία των τριών μηνών;
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β)

Περιλαμβάνει η αίτηση για την τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας βάσει του άρθρου 9 και
τη δικαιοδοσία επί αιτήσεως για μεταφορά της επιμέλειας της Marie από τη Sara στην Ολλανδία
προς τον Jacques στην Αυστρία;
Είναι η παραπομπή της δικαιοδοσίας επί της υποθέσεως βάσει του άρθρου 15, που ζητήθηκε από τη
Sara, απαραίτητη και προς το συμφέρον της Marie;

γ)

Κάθε ομάδα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα ερμηνείας που ανακύπτει από την αίτηση του Jacques στο
αυστριακό δικαστήριο, να αναφέρει τις αρχές διατύπωσης ενός προδικαστικού ερωτήματος για και να
χρησιμοποιήσει αυτές τις αρχές για τη σύνταξη ενός ερωτήματος.




Να συζητήσετε τις προϋποθέσεις για την αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και κατά
πόσον είναι ενδεδειγμένο να ζητηθεί επείγουσα προδικαστική διαδικασία στις περιστάσεις αυτές
(15 λεπτά)
Να συντάξετε ένα ερώτημα στο οποίο θα αναφέρετε το ζήτημα ερμηνείας του νέου κανονισμού
Βρυξέλλες ΙΙ για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (15 λεπτά)

Ομάδα (α)
Για τους σκοπούς του άρθρου 9, πότε απέκτησε η Marie τη συνήθη διαμονή της στην Ολλανδία και πότε
ξεκινά να υπολογίζεται το διάστημα μέχρι την προθεσμία των τριών μηνών;
Χρησιμοποιήστε το εξής υλικό:


Κανονισμός Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ενοποιημένη απόδοση)



Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων



Οδηγός για τους εκπροσώπους των διαδίκων



Άρθρο 267 ΣΛΕΕ (ανωτέρω)

Να εξετασθούν:


Εάν το αυστριακό οικογενειακό δικαστήριο απαιτείται να υποβάλει αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως ή εάν μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ



Εάν υπάρχει πίεση χρόνου στην υπόθεση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί η
εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας

Συντάξτε ένα ερώτημα στο οποίο θα προσδιορίσετε το πρόβλημα της ερμηνείας βάσει του άρθρου 9 για το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με την καθοδήγηση που προσφέρει το υλικό του Δικαστηρίου.


Πρέπει να επικεντρωθείτε στη διατύπωση ενός ερωτήματος το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό
χωρίς να χρειάζεται βαθύτερη γνώση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως
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Τα ερωτήματα πρέπει να κάνουν άμεση αναφορά στους κύριους όρους και διατάξεις του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και πρέπει να επικεντρώνονται στα βασικά νομικά ζητήματα που
ανακύπτουν από τα άρθρα του κανονισμού.

Ομάδα (β)
Περιλαμβάνει η αίτηση για την τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας βάσει του άρθρου 9 και τη
δικαιοδοσία επί αιτήσεως για μεταφορά της επιμέλειας της Marie από τη Sara στην Ολλανδία προς τον
Jacques στην Αυστρία;
Χρησιμοποιήστε το εξής υλικό:


Κανονισμός Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ενοποιημένη απόδοση)



Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων



Οδηγός για τους εκπροσώπους των διαδίκων



Άρθρο 267 ΣΛΕΕ (ανωτέρω)

Να εξετασθούν:


Εάν το αυστριακό οικογενειακό δικαστήριο απαιτείται να υποβάλει αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως ή εάν μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ



Εάν υπάρχει πίεση χρόνου στην υπόθεση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί η
εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας

Συντάξτε ένα ερώτημα στο οποίο θα προσδιορίσετε το πρόβλημα της ερμηνείας βάσει του άρθρου 9 για το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με την καθοδήγηση που προσφέρει το υλικό του Δικαστηρίου.


Πρέπει να επικεντρωθείτε στη διατύπωση ενός ερωτήματος το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό
χωρίς να χρειάζεται βαθύτερη γνώση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως



Τα ερωτήματα πρέπει να κάνουν άμεση αναφορά στους κύριους όρους και διατάξεις του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και πρέπει να επικεντρώνονται στα βασικά νομικά ζητήματα που
ανακύπτουν από τα άρθρα του κανονισμού.

Ομάδα (γ)
Είναι η παραπομπή της δικαιοδοσίας επί της υποθέσεως βάσει του άρθρου 15, που ζητήθηκε από τη Sara,
απαραίτητη και προς το συμφέρον της Marie;
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Χρησιμοποιήστε το εξής υλικό:


Κανονισμός Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ενοποιημένη απόδοση)



Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων



Οδηγός για τους εκπροσώπους των διαδίκων



Άρθρο 267 ΣΛΕΕ (ανωτέρω)

Να εξετασθούν:


Εάν το αυστριακό οικογενειακό δικαστήριο απαιτείται να υποβάλει αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως ή εάν μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ



Εάν υπάρχει πίεση χρόνου στην υπόθεση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί η
εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας

Συντάξτε ένα ερώτημα στο οποίο θα προσδιορίσετε το πρόβλημα της ερμηνείας βάσει του άρθρου 9 για το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με την καθοδήγηση που προσφέρει το υλικό του Δικαστηρίου.


Πρέπει να επικεντρωθείτε στη διατύπωση ενός ερωτήματος το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό
χωρίς να χρειάζεται βαθύτερη γνώση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως



Τα ερωτήματα πρέπει να κάνουν άμεση αναφορά στους κύριους όρους και διατάξεις του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και πρέπει να επικεντρώνονται στα βασικά νομικά ζητήματα που
ανακύπτουν από τα άρθρα του κανονισμού.

V. Πακέτο υλικού εκπαιδευτή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το υλικό που αποτελεί το επίκεντρο αυτής της επιμορφωτικής ενότητας αφορά μια διαφορά οικογενειακού
δικαίου σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού όταν οι γονείς και το παιδί ζουν χωριστά σε δύο διαφορετικά
ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Αυτό εγείρει ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου βάσει του κανονισμού 2201/2003
(νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ) ως προς τον προσδιορισμό της χώρας της οποίας τα δικαστήρια πρέπει να
εκδικάσουν την υπόθεση (ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία), και τον τρόπο προστασίας της ευημερίας του
παιδιού αυτού.
Μέχρι το τέλος της συνεδρίας, οι τελικοί χρήστες πρέπει να μπορούν:


Να προσδιορίζουν τυχόν νομικά ζητήματα σε διασυνοριακές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και να δείχνουν εξοικειωμένοι
με την ορολογία της νομοθεσίας και τον ρόλο της στην επίλυση διαφορών
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Να προσδιορίζουν προβλήματα στη διατύπωση του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και να
αναλύουν τις επιπλοκές τους στο διασυνοριακό οικογενειακό δίκαιο



Να εξηγούν τον ρόλο και τον σκοπό της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και τους
ρόλους του εθνικού δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε αυτήν τη διαδικασία



Να αναλύουν ένα πρόβλημα ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ και να συντάσσουν προδικαστικά
ερωτήματα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η επιμορφωτική συνεδρία χωρίζεται σε δύο τμήματα:
Εργασία 1: Προσδιορισμός των θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου που ανακύπτουν σε σενάριο πραγματικών
περιστατικών
Εργασία 2: Προετοιμασία των προδικαστικών ερωτημάτων προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Για κάθε τμήμα, η ομάδα πρέπει να χωρισθεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες εργασιών, καθώς το πρόβλημα
υποδιαιρείται σε τρία ερωτήματα. Οι ομάδες μπορούν να παραμείνουν ίδιες σε όλη τη διάρκεια της
συνεδρίας ώστε να μπορούν τα άτομα να εργασθούν μαζί ως σύνολο.

Χρονικό πλαίσιο και παράδοση υλικού
Εργασία 1: Προσδιορισμός των θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου που ανακύπτουν σε σενάριο πραγματικών
περιστατικών
Υλικό - σε όλους τους συμμετέχοντες πρέπει να χορηγηθεί αντίγραφο των εξής:


Το σχεδιάγραμμα των πραγματικών περιστατικών και τα νομικά επιχειρήματα



Ερωτηματολόγιο που αντιστοιχεί στην ομάδα και στην εργασία της (α), (β) ή (γ)



Αντίγραφο του κανονισμού 2201/2003 (νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ)



Αντίγραφο του κανονισμού 1206/2001 (κανονισμός για τη διασυνοριακή διεξαγωγή αποδείξεων)



Αντίγραφο της υποθέσεως C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009, σελ. I-02805



Απόφαση στην υπόθεση 497/10 PPU, Mercredi, δεν έχει περιληφθεί ακόμη στη Συλλογή
Νομολογίας, της 22ας Δεκεμβρίου 2010

Παρουσίαση του προβλήματος
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Χωρισμός της ομάδας σε τρεις επιμέρους και προσδιορισμός του στοιχείου της εργασίας που
πρέπει η καθεμία να ολοκληρώσει (α), (β) ή (γ)



Διανομή του υλικού που σχετίζεται με την εργασία 1.



Θα πρέπει να ζητηθεί από τους τελικούς χρήστες να εξετάσουν τα πραγματικά περιστατικά που
παρουσιάζονται και τα συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν. Κάθε ομάδα πρέπει να
εξετάσει τα θέματα που προκύπτουν στο τμήμα της εργασίας τους και να προετοιμάσουν μια
σύνοψη των βασικών θεμάτων για την υπόλοιπη ομάδα.



Η εξέταση των πραγματικών περιστατικών και των σχετικών νομικών θεμάτων μπορεί να
διαρκέσει από 15 έως 20 λεπτά. Οι συμμετέχοντες θα διαθέσουν άλλα 15 με 20 λεπτά για την
εξέταση και συνοπτική σύνταξη της απάντησής τους στην εργασία.



Να ζητηθεί από τους τελικούς χρήστες να εκλέξουν ένα μέλος της ομάδας για να παρουσιάσει μια
σύντομη περίληψη των πορισμάτων τους (10 λεπτά το μέγιστο).



Να συνοψισθούν τα θέματα που έθιξαν οι συμμετέχοντες και τα βασικά ζητήματα που εγείρονται
από τα πραγματικά περιστατικά (βλέπε «Απαντήσεις» στα προβλήματα και PowerPoint)

«Απαντήσεις» στα προβλήματα
Από την πλευρά του αυστριακού δικαστηρίου, είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί:
α) Πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ;
β) Θεμελιώνει το άρθρο 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ τη δικαιοδοσία του αυστριακού
δικαστηρίου;
γ) Πρέπει το αυστριακό δικαστήριο να κάνει δεκτή μια αίτηση βάσει του άρθρου 15 του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ;

Ομάδα (α)
Πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ;
Να εξετασθούν:


Τι σημαίνει «συνήθης διαμονή» για ένα παιδί βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ; Με ποιους
λόγους δικαιοδοσίας σχετίζεται βάσει του κανονισμού;



Προσδιορίστε ποια είναι τα βασικά θέματα, ποια ζητήματα και αποδεικτικά στοιχεία θα λάβει
υπόψη το δικαστήριο για να διαπιστώσει πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ



Πού νομίζετε ότι είναι η συνήθης διαμονή της Μ και ποιοι είναι οι λόγοι της αποφάσεως αυτής;
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Πώς μπορεί το δικαστήριο να αποκτήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την τωρινή συνήθη
διαμονή της Μ;

Η συνήθης διαμονή είναι ο βασικός συνδετικός παράγοντας του κανονισμού, ο οποίος προσπαθεί να
διαπιστώσει πραγματική σύνδεση μεταξύ του παιδιού και μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας. Στις υποθέσεις
Α και Mercredi, ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προσδιορίσει τους παράγοντες οι οποίοι θα
καθόριζαν τη συνήθη διαμονή ενός παιδιού. Το Δικαστήριο καθιστά σαφές ότι το εθνικό δικαστήριο
αποφασίζει πού είναι η συνήθης διαμονή του παιδιού και ότι το εθνικό δικαστήριο πρέπει να αναζητήσει
τον τόπο που συνιστά το «κέντρο των συμφερόντων του παιδιού». Το δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη
αρκετά θέματα όπως:


η διάρκεια και η κανονικότητα της διαμονής σε κράτος μέλος·



οι συνθήκες και οι λόγοι της διαμονής επί του εδάφους αυτού και της μετοικήσεως της
οικογένειας·



η ιθαγένεια του παιδιού·



ο τόπος φοίτησης· οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις του παιδιού·



οι γλωσσικές γνώσεις.

Η Μ είναι πολύ μικρή και πολλές οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις της θα επηρεασθούν από την κύρια
υπεύθυνη για τη φροντίδα της, τη μητέρα της, S. Στην περίπτωση της Μ, βρίσκεται στην Ολλανδία εδώ και
5 μήνες μόνο, αλλά πρόκειται για μόνιμη μετοικεσία στην Ολλανδία και είναι εξοικειωμένη με τη χώρα,
καθώς έχει περάσει μεγάλα διαστήματα διακοπών εκεί παλαιότερα. Έχει ολλανδική ιθαγένεια και οι
σχέσεις της όσον αφορά τον βρεφονηπιακό σταθμό και την κύρια φροντίδα της βρίσκονται στην Ολλανδία,
με εξαίρεση τον πατέρα της, με τον οποίο διατηρούσε προηγουμένως μια πολύ καλή σχέση. Οι γλωσσικές
της γνώσεις είναι πολύ καλές και είναι πολύ μικρή.
Κατά πάσα πιθανότητα, τώρα η συνήθης διαμονή της βρίσκεται στην Ολλανδία επειδή εκεί βρίσκεται «το
κέντρο των συμφερόντων της». Το κέντρο των συμφερόντων ενός μικρού παιδιού είναι πιθανόν να είναι
πιο περιορισμένο από ενός μεγαλύτερου παιδιού και να είναι επικεντρωμένο στους στενούς συγγενείς του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσει την επαφή με τον πατέρα της.
Οι τελικοί χρήστες πρέπει να εκτιμήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνήθη διαμονή, δηλαδή τα
πραγματικά περιστατικά και το περιβάλλον, καθώς και τη σκοπούμενη ευελιξία της – καθώς η Μ μετοικεί
από χώρα σε χώρα, πρέπει να αλλάζει και η συνήθης διαμονή της. Η συνήθης διαμονή της δεν μπορεί να
αλλάξει άμεσα από την Αυστρία στην Ολλανδία καθώς αυτό μπορεί να εξαρτάται από τις συνθήκες της
υποθέσεως και από την ενσωμάτωσή της στο νέο περιβάλλον της.
Η συνήθης διαμονή συνιστά τον βασικό συνδετικό παράγοντα στον κανονισμό και ο γενικός λόγος
δικαιοδοσίας βάσει του άρθρου 8 είναι ο τόπος συνήθους διαμονής του παιδιού. Εκτός εάν υφίστανται
άλλες συνθήκες, η δίκη σχετικά με το παιδί και τις σχετικές περιστάσεις, πρέπει να διεξαχθεί στον τόπο
όπου έχει τη συνήθη διαμονή του το παιδί.
Ομάδα (β)
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Θεμελιώνει το άρθρο 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ τη δικαιοδοσία του αυστριακού δικαστηρίου;
Να εξετασθούν:


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ; Τι πρέπει να
αποδεικνύεται ώστε να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 9;



Προσδιορίστε ποια είναι τα βασικά θέματα, ποια ζητήματα και αποδεικτικά στοιχεία θα λάβει
υπόψη το δικαστήριο όταν εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9



Πιστεύετε ότι το αυστριακό δικαστήριο θα έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 9; Αναφέρατε τους
λόγους για αυτή σας την απόφαση



Κατά την άποψή σας, είναι το αυστριακό δικαστήριο η πλέον αρμόδια δικαιοδοσία για να
εκδικάσει την υπόθεση; Ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους στηρίζετε την άποψή σας;

Το άρθρο 9 συνιστά εξαίρεση του γενικού λόγου δικαιοδοσίας του άρθρου 8:
Άρθρο 9, παράγραφος 1 – Όταν ένα παιδί μετοικεί νομίμως από ένα κράτος μέλος σε άλλο και αποκτά
σε αυτό νέα συνήθη διαμονή, τα δικαστήρια του κράτους μέλους της προηγούμενης συνήθους διαμονής
του παιδιού διατηρούν την αρμοδιότητά τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, για περίοδο τριών μηνών
μετά τη μετοικεσία, προκειμένου να τροποποιήσουν απόφαση η οποία αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας
εκδοθείσα σε αυτό το κράτος μέλος πριν από τη μετοικεσία του παιδιού, εφόσον ο δικαιούχος του
δικαιώματος επικοινωνίας δυνάμει της αποφάσεως που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας εξακολουθεί να
διαμένει συνήθως στο κράτος μέλος της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού.
Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 9, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1. Να
πρόκειται για νόμιμη μετοικεσία μεταξύ δύο κρατών μελών της ΕΕ 2. Μια απόφαση που αφορά το
δικαίωμα επικοινωνίας και ο δικαιούχος του δικαιώματος επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν στην
προηγούμενη συνήθη διαμονή του παιδιού 3. Το παιδί πρέπει τώρα να έχει τη συνήθη διαμονή του στο
κράτος στο οποίο μετεγκαταστάθηκαν.
Εάν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, η προηγούμενη συνήθης διαμονή (στην προκειμένη, η Αυστρία)
διατηρεί τη δικαιοδοσία για τρεις μήνες μετά τη μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος (στην προκειμένη,
στην Ολλανδία).
Στις περιστάσεις αυτές, αυτό σημαίνει ότι τα αυστριακά δικαστήρια μπορούν να διατηρήσουν τη
δικαιοδοσία για να τροποποιήσουν την απόφαση που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας του J με τη Μ για
τρεις μήνες μετά τη μετεγκατάσταση. Δεν είναι σαφές εάν αυτό ισχύει στις συγκεκριμένες περιστάσεις
επειδή:


Εξαρτάται από τον τόπο συνήθους διαμονής της Μ. Το άρθρο 9 υποθέτει ότι το παιδί αποκτά
συνήθη διαμονή στον νέο τόπο κατοικίας άμεσα, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα.



Η Μ βρίσκεται στην Ολλανδία εδώ και 5 μήνες. Εάν αποκτούσε άμεσα συνήθη διαμονή στις Κάτω
Χώρες, η αίτηση βάσει του άρθρου 9 θα απορριπτόταν επειδή είναι εκτός προθεσμίας. Εάν ο
χρόνος υπολογίζεται από τη στιγμή που η Μ αποκτά τη συνήθη διαμονή της στην Ολλανδία, η
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αίτηση μπορεί να είναι εκτός προθεσμίας, ανάλογα με το πότε η Μ απέκτησε συνήθη διαμονή
στην Ολλανδία.


Ο J υπέβαλε αίτηση στο αυστριακό δικαστήριο για να τροποποιήσει την απόφαση σχετικά με το
δικαίωμα επικοινωνίας ή, εναλλακτικά, για να κερδίσει την επιμέλεια της Μ. Δεν είναι σαφές αν
το άρθρο 9 καλύπτει μια πρόσθετη αξίωση για τροποποίηση των διακανονισμών της επιμέλειας,
καθώς και αξίωση για τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας.

Οι τελικοί χρήστες πρέπει να αναφέρουν ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 δεν είναι σαφείς καθώς
εφαρμόζονται στους J, S και M και τα συγκεκριμένα προβλήματα εφαρμογής στις συνθήκες πραγματικών
περιστατικών που αναφέρθηκαν.
Το άρθρο 9 επιδιώκει να διασφαλίσει την τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας στην προηγούμενη
συνήθη διαμονή ώστε οι διακανονισμοί να τεθούν σε ισχύ μόλις το παιδί μετεγκατασταθεί σε άλλο κράτος
μέλος. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι η Αυστρία είναι το πλέον κατάλληλο έδαφος δικαιοδοσίας για την εν
λόγω διαφορά, καθώς η δικαιοδοσία αυτή έχει εκδώσει στο παρελθόν απόφαση σχετικά με τους
οικογενειακούς διακανονισμούς μεταξύ των μερών. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερο διάστημα βρίσκεται η Μ
στην Ολλανδία τόσο πιο πιθανό είναι η Ολλανδία να αποτελέσει την πιο κατάλληλη δικαιοδοσία, καθώς
εκεί είναι η συνήθης διαμονή της και πρέπει να εφαρμοσθεί ο γενικός λόγος δικαιοδοσίας βάσει του
άρθρου 8 του κανονισμού.
Ομάδα (γ)
Πρέπει το αυστριακό δικαστήριο να κάνει δεκτή μια αίτηση βάσει του άρθρου 15 του νέου κανονισμού
Βρυξέλλες ΙΙ;
Να εξετασθούν:


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ; Ποιος είναι ο
σκοπός του στο πλαίσιο του κανονισμού και για ποιον λόγο σχετίζεται με την υπόθεση της Sara;



Προσδιορίστε ποια είναι τα βασικά θέματα, ποια ζητήματα και αποδεικτικά στοιχεία θα λάβει
υπόψη το δικαστήριο όταν εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15



Πιστεύετε ότι το αυστριακό δικαστήριο θα επιτρέψει την παραπομπή της δικαιοδοσίας στα
ολλανδικά δικαστήρια βάσει του άρθρου 15; Να αναφέρετε τους λόγους για την απόφασή σας



Κατά την άποψή σας, είναι το ολλανδικό δικαστήριο η πλέον αρμόδια δικαιοδοσία για να
εκδικάσει την υπόθεση; Ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους στηρίζετε την άποψή σας;

Άρθρο 15, παράγραφος 1 – Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα δικαστήρια κράτους μέλους που έχουν
δικαιοδοσία ως προς την ουσία της υπόθεσης μπορεί, εάν κρίνει ότι δικαστήριο άλλου κράτους μέλους με
το οποίο το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση […] και εφόσον
αυτό εξυπηρετεί το ύψιστο συμφέρον του παιδιού: (α) να αναστείλει την εκδίκαση της υποθέσεως […] και
να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν ενώπιον του δικαστηρίου αυτού του άλλου κράτους μέλους ή (β) να
καλέσει δικαστήριο ενός άλλου κράτους μέλους να ασκήσει τη δικαιοδοσία.
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Πρέπει να αποδεικνύεται ότι:


Η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί σε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ το οποίο πρέπει
να είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση



Το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση με το άλλο κράτος μέλος, είτε:
o Είναι η συνήθης διαμονή του παιδιού η οποία έχει αλλάξει, αφότου επιλήφθηκε της
υποθέσεως το δικαστήριο
o Είναι η προηγούμενη συνήθης διαμονή του παιδιού
o Είναι η χώρα της οποίας το παιδί έχει την ιθαγένεια
o Είναι η συνήθης διαμονή ενός εκ των δικαιούχων της γονικής μέριμνας
o Είτε, σε υποθέσεις που αφορούν την περιουσία του παιδιού, πρόκειται για τον τόπο όπου
βρίσκεται η περιουσία



Η παραπομπή της υποθέσεως εξυπηρετεί το ύψιστο συμφέρον του παιδιού.

Στην περίπτωση της Μ, η παραπομπή θα γινόταν στην Ολλανδία, η οποία θα είχε δικαιοδοσία βάσει του
άρθρου 8 ως το δικαστήριο της συνήθους διαμονής του παιδιού. Υπάρχουν επιχειρήματα που αναφέρουν
ότι το εν λόγω δικαστήριο είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση: είναι η συνήθης διαμονή της Μ·
δεν είναι βέβαιο αν τα αυστριακά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία· οι περισσότερες τωρινές πληροφορίες
σχετικά με την υγεία και την ευημερία της Μ θα είναι στην Ολλανδία και θα είναι ευκολότερο να
συλλεχθούν πληροφορίες στη συνήθη διαμονή του παιδιού.
Η Ολλανδία είναι το κράτος μέλος ιθαγένειας της Μ, συνεπώς μπορεί να αποδειχθεί η απαραίτητη σχέση
για την εκδίκαση της υποθέσεως.
Το ζήτημα του εάν η εκδίκαση της υποθέσεως στην Ολλανδία είναι προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού
είναι σχετικά απροσδιόριστο· αυτό θα εξαρτηθεί από την απόφαση του αυστριακού δικαστηρίου.
Ο σκοπός του άρθρου 15 είναι να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι υποθέσεις εκδικάζονται εκεί όπου θα
προστατευθούν καλύτερα τα συμφέροντα και η ευημερία της Μ. Το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να είναι σε
θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση. Εφόσον το ολλανδικό δικαστήριο θα είχε δικαιοδοσία βάσει του
άρθρου 8 και είναι η συνήθης διαμονή της Μ, το δικαστήριο αυτό είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την
υπόθεση, αλλά το ζήτημα του ύψιστου συμφέροντος της Μ σε αυτές τις περιστάσεις είναι σχετικά
απροσδιόριστο. Δεν μπορεί να είναι μια πλήρης αξιολόγηση του ύψιστου συμφέροντος, αλλά μάλλον ένας
προσδιορισμός της δικαιοδοσίας που θα είναι προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού να εκδικάσει την
υπόθεση.
Εργασία 2: Προετοιμασία των προδικαστικών ερωτημάτων προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Παρουσίαση του προβλήματος


Διανομή του υλικού που σχετίζεται με την εργασία 2.
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Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τώρα τα θέματα που εντοπίστηκαν στην εργασία 1 για να
αξιολογήσουν πώς θα παρουσιάσουν τα νομικά ζητήματα που προσδιορίστηκαν ως προδικαστικό
ερώτημα προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.



Οι τελικοί χρήστες πρέπει να προσδιορίσουν τον σκοπό του προδικαστικού ερωτήματος και τη
διαδικασία, αλλά πρέπει να επικεντρωθούν στη σύνταξη των ερωτημάτων που θα παραπέμψουν
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.



Με τη χρήση της καθοδήγησης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει να ζητηθεί από τους
τελικούς χρήστες να εξετάσουν τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά προβλήματα που
προσδιορίστηκαν στην εργασία 1 και να σκεφθούν τη διατύπωση ενός ερωτήματος. Κάθε ομάδα
πρέπει να εξετάσει τα θέματα που προκύπτουν στο τμήμα της εργασίας τους και να προετοιμάσουν
μια σύνοψη του ερωτήματος που θα υποβάλουν για την υπόλοιπη ομάδα.



Η εξέταση των πραγματικών περιστατικών και της σχετικής καθοδήγησης μπορεί να διαρκέσει από
10 έως 20 λεπτά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν άλλα 15-20 λεπτά για τη σύνταξη των ερωτημάτων
τους.



Να ζητηθεί στους τελικούς χρήστες να εκλέξουν ένα μέλος της ομάδας για να παρουσιάσει μια
περίληψη του ερωτήματος που συνέταξαν για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (5 λεπτά το μέγιστο).



Να συνοψισθούν τα θέματα που έθιξαν οι συμμετέχοντες και τα βασικά ζητήματα που εγείρονται
από τα πραγματικά περιστατικά (βλέπε «Απαντήσεις» στα προβλήματα και PowerPoint)

«Απαντήσεις» στα προβλήματα
Από την πλευρά του αυστριακού δικαστηρίου, ανακύπτουν ζητήματα ερμηνείας για την αίτηση του
Jacques βάσει του άρθρου 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ:
(α)

Για τους σκοπούς του άρθρου 9, πότε απέκτησε η Marie τη συνήθη διαμονή της στην
Ολλανδία και πότε ξεκινά να υπολογίζεται το διάστημα μέχρι την προθεσμία των τριών
μηνών;

(β)

Περιλαμβάνει η αίτηση για την τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας βάσει του
άρθρου 9 και τη δικαιοδοσία επί αιτήσεως για μεταφορά της επιμέλειας της Marie από τη
Sara στην Ολλανδία προς τον Jacques στην Αυστρία;

(γ)

Είναι η παραπομπή της δικαιοδοσίας επί της υποθέσεως βάσει του άρθρου 15, που
ζητήθηκε από τη Sara, απαραίτητη και προς το συμφέρον της Marie;

Ο στόχος του ερωτήματος αυτού είναι να κινητοποιήσει τους τελικούς χρήστες να εξετάσουν τον ρόλο του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και τον τρόπο
σύνταξης ενός ερωτήματος που θα είναι χρήσιμο στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο παρέχει συγκεκριμένη
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο σύνταξης μιας πλήρους προδικαστικής παραπομπής, αλλά οι
συμμετέχοντες πρέπει να επικεντρωθούν στα πραγματικά ερωτήματα που πρέπει να παραπεμφθούν.
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Το εθνικό δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει μόνο ζητήματα ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ, συνεπώς, όλα
τα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την ερμηνεία του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ μπορούν να
υποβληθούν στο Δικαστήριο για να αποφανθεί σχετικά με το πώς πρέπει να ερμηνεύσει το εθνικό
δικαστήριο τις σχετικές διατάξεις.
Γενικά θέματα που θα εξετάσουν όλες οι ομάδες:


Εάν το αυστριακό οικογενειακό δικαστήριο απαιτείται να υποβάλει αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως ή εάν μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ

Μόνο δικαστήρια των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα απαιτείται να
υποβάλουν αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, σε περιπτώσεις που
είναι αναγκαία για να εκδώσει απόφαση το εθνικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, το
αυστριακό οικογενειακό δικαστήριο είναι δικαστήριο του οποίου οι αποφάσεις υπόκεινται σε περαιτέρω
ένδικα μέσα. Το δικαστήριο αυτό μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως, σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία για την έκδοση αποφάσεως.


Εάν υπάρχει πίεση χρόνου στην υπόθεση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί η
εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας

Η επείγουσα προδικαστική διαδικασία εφαρμόζεται στις υποθέσεις στις οποίες υφίσταται κάποια πίεση
χρόνου και η νομική θέση των μερών θα επηρεασθεί σημαντικά από τη χρονική καθυστέρηση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, αλλά ακόμη και αν ένα εθνικό δικαστήριο ζητήσει
επείγουσα προδικαστική απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να χρησιμοποιήσει τη
διαδικασία εάν δεν αποδεικνύεται σαφώς ο επείγων χαρακτήρας.
Εάν το εθνικό δικαστήριο πιστεύει ότι ενδείκνυται η εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας,
πρέπει να προσδιορίσει τους λόγους για τη χρήση της διαδικασίας στην πρώτη σελίδα της αιτήσεως προς
το Δικαστήριο και να διατυπώσει σαφώς τους λόγους της αιτήσεως. Εάν κινδυνεύει η ευημερία ενός
παιδιού, ή η καθυστέρηση ενδέχεται να επηρεάσει τη νομική θέση των μερών, ενδέχεται να ενδείκνυται η
χρήση της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας.
Στις συγκεκριμένες περιστάσεις, η περαιτέρω καθυστέρηση δεν θα βοηθούσε, καθώς η Μ προσαρμόζεται
στη ζωή στην Ολλανδία. Η διαδικασία στην Αυστρία θα ανασταλεί ενώ εξετάζεται η παραπομπή στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω την κατάσταση βάσει του
άρθρου 15, καθιστώντας πιο πιθανό να ενδείκνυται να παραπεμφθεί η υπόθεση στα ολλανδικά δικαστήρια,
όπου έχει τη βάση της η Μ.
Σύνταξη των ερωτημάτων
Κάθε ομάδα πρέπει να συντάξει ένα ερώτημα σε σχέση με το πρόβλημα της νομικής ερμηνείας που
περιγράφηκε. Ενδέχεται να εξυπηρετεί τον διδάσκοντα να καταγράφει σε έναν ασπροπίνακα τα ερωτήματα
που συνέταξαν οι ομάδες ώστε να τα βλέπει όλη η τάξη και να συζητήσουν εάν η σύνταξη είναι σαφής και
μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς γνώση των πραγματικών περιστατικών. Για την καλή σύνταξη του
ερωτήματος, τα ερωτήματα πρέπει:
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Τα ερωτήματα πρέπει να είναι ξεχωριστά από τη βάση πραγματικών περιστατικών και την
περιγραφή του εθνικού δικαίου και να είναι σαφώς προσδιορισμένα. Πρέπει να είναι δυνατή η
κατανόησή τους χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει κανείς στους λόγους της παραπομπής.



Να έχουν συνταχθεί απλά, σαφώς και με ακρίβεια, χωρίς περιττά στοιχεία



Είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων του ενός ερωτημάτων στο Δικαστήριο και ερωτημάτων που
εξαρτώνται από την απάντηση σε άλλα ερωτήματα, πχ. εάν η απάντηση στο ερώτημα 1 είναι χ,
τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο ψ;

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για να βοηθήσετε τους τελικούς χρήστες να συζητήσουν εάν τα
ερωτήματα που έχουν συνταχθεί είναι επαρκώς σαφή και συνοπτικά και πώς θα άλλαζαν τη σύνταξη εάν
κάτι τέτοιο κρινόταν σκόπιμο.
(α) Για τους σκοπούς του άρθρου 9, πότε απέκτησε η Marie τη συνήθη διαμονή της στην Ολλανδία
και πότε ξεκινά να υπολογίζεται το διάστημα μέχρι την προθεσμία των τριών μηνών;

Δείγματα ερωτημάτων
Πρόκειται για προτεινόμενες διατυπώσεις που δεν είναι οριστικές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν τις
δικές τους διατυπώσεις οι οποίες είναι καλύτερες και αυτές μπορούν να κριθούν από τους συμμετέχοντες
εάν είναι απαραίτητο, π.χ. αν μια ομάδα δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία.
Για τους σκοπούς του άρθρου 9 του κανονισμού 2201/2003, αποκτά το παιδί συνήθη διαμονή στο κράτος
στο οποίο έχει μετεγκατασταθεί νομίμως από την ημερομηνία κατά την οποία μετεγκαταστάθηκαν; Εάν
όχι, πότε αποκτά το παιδί τη συνήθη διαμονή του στο κράτος στο οποίο μετεγκαταστάθηκε νομίμως για
τους σκοπούς της περιόδου τριών μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 9;
(β) Περιλαμβάνει η αίτηση για την τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας βάσει του άρθρου 9
και τη δικαιοδοσία επί αιτήσεως για μεταφορά της επιμέλειας της Marie από τη Sara στην
Ολλανδία προς τον Jacques στην Αυστρία;

Για τους σκοπούς του άρθρου 9 του κανονισμού 2201/2003, περιλαμβάνει μια αίτηση για την
τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας μια αίτηση για την τροποποίηση του δικαιώματος επιμέλειας
του γονέα που παραμένει στο κράτος της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού;
(γ) Είναι η παραπομπή της δικαιοδοσίας επί της υποθέσεως βάσει του άρθρου 15, που ζητήθηκε από
τη Sara, απαραίτητη και προς το συμφέρον της Marie;

Για τους σκοπούς του άρθρου 15 του κανονισμού 2201/2003, είναι ένα δικαστήριο «σε θέση να κρίνει
καλύτερα» μια υπόθεση όταν έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού 2201/2003; Εάν
επιληφθεί της υποθέσεως ένα δικαστήριο βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού 2201/2003, μπορεί να
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επιτραπεί η παραπομπή σε άλλο δικαστήριο προς το συμφέρον του παιδιού βάσει του άρθρου 15 του
κανονισμού 2201/2003;


Μόλις συζητηθούν τα ερωτήματα, να περιγραφεί η αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου μόλις
ολοκληρωθεί η προδικαστική παραπομπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει την
απόφασή του (βλέπε PowerPoint)

V. Διαφάνειες PowerPoint του εκπαιδευτή

122

Παράρτημα 3.2. – Άσκηση εργαστηρίου ΙΙ

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως σε
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου

Εργασία 1 – Προσδιορισμός των ζητημάτων ευρωπαϊκού
δικαίου
 Κανονισμός 2201/2003 – προσδιορισμός του δικαστηρίου που έχει
δικαιοδοσία επί υποθέσεως
α) Πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ;
β) Θεμελιώνει το άρθρο 9 του κανονισμού 2201/2003 τη δικαιοδοσία του
αυστριακού δικαστηρίου;
γ) Πρέπει το αυστριακό δικαστήριο να κάνει δεκτή μια αίτηση της S βάσει του
άρθρου 15 του κανονισμού 2201/2003;

ΟΔΗΓΙΕΣ – Εργασία 1
 Να εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά βάσει της εργασίας που έχει
ανατεθεί στην ομάδα σας και να παρουσιαστούν συνοπτικά τα νομικά
ζητήματα που ανακύπτουν
 Να εντοπιστούν οι βασικοί παράγοντες στις αποφάσεις του αυστριακού
δικαστηρίου βάσει του κανονισμού 2201/2003
 Να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε το αυστριακό δικαστήριο
να αποκτήσει αποδεικτικά στοιχεία για αυτά τα ζητήματα
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - Εργασία 1
α) Πού είναι η συνήθης διαμονή της Μ;
β) Θεμελιώνει το άρθρο 9 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ τη δικαιοδοσία
του αυστριακού δικαστηρίου;
γ) Πρέπει το αυστριακό δικαστήριο να κάνει δεκτή μια αίτηση βάσει του
άρθρου 15 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ;

Εργασία 1(α) – Η συνήθης διαμονή της Μ


Η συνήθης διαμονή του παιδιού συνιστά κεντρικό παράγοντα των
λόγων δικαιοδοσίας του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και είναι ο
γενικός λόγος δικαιοδοσίας βάσει του άρθρου 8



β) Στην υπόθεση C-523/07 Α και στην υπόθεση C-497/10 PPU
Mercredi, το Δικαστήριο όρισε τη συνήθη διαμονή ως «το κέντρο των
συμφερόντων του παιδιού» εξετάζοντας όλα τα πραγματικά
περιστατικά



γ) Η Μ πιθανόν να έχει πλέον τη συνήθη διαμονή της στην Ολλανδία,
αλλά πότε απέκτησε τη συνήθη διαμονή της εκεί;

Εργασία 1(β) – Προϋποθέσεις του άρθρου 9


Το άρθρο 9 προβλέπει εξαίρεση στο άρθρο 8 για την τροποποίηση
αποφάσεως σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας σε περιπτώσεις που
το παιδί μετοίκησε νομίμως σε άλλο κράτος μέλος και έχει εκεί τη
συνήθη διαμονή του



Η αίτηση του J έγινε 5 μήνες μετά τη μετεγκατάσταση της Μ. Είναι
εκτός προθεσμίας; Πρέπει η Μ να έχει τη συνήθη διαμονή της στην
Ολλανδία για να ξεκινήσει να υπολογίζεται ο χρόνος; Πότε απέκτησε
η Μ τη συνήθη διαμονή της στην Ολλανδία;



Καλύπτει το άρθρο 9 την άλλη αίτηση του J για επιμέλεια της Μ στην
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Εργασία 1(γ) – Προϋποθέσεις του άρθρου 15


Το άρθρο 15 επιτρέπει την παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο
δικαστήριο που είναι «σε θέση να κρίνει καλύτερα» την υπόθεση, εάν
το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση με τη δικαιοδοσία αυτή, και η παραπομπή
εξυπηρετεί το ύψιστο συμφέρον του παιδιού



Τα ολλανδικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 8
(συνήθης διαμονή της Μ)



Η Μ έχει ολλανδική ιθαγένεια



Εξυπηρετεί η παραπομπή της υποθέσεως από την Αυστρία στην
Ολλανδία το ύψιστο συμφέρον της Μ;

Εργασία 2 – Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως
Νομικά ζητήματα για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
α) Για τους σκοπούς του άρθρου 9, πότε απέκτησε η Marie τη συνήθη
διαμονή της στην Ολλανδία και πότε ξεκινά να υπολογίζεται το διάστημα
μέχρι την προθεσμία των τριών μηνών;
β) Περιλαμβάνει η αίτηση για την τροποποίηση του δικαιώματος
επικοινωνίας βάσει του άρθρου 9 και τη δικαιοδοσία επί αίτησης για
μεταφορά της επιμέλειας της Marie από τη Sara στην Ολλανδία προς τον
Jacques στην Αυστρία;
γ) Είναι η παραπομπή της δικαιοδοσίας της υποθέσεως βάσει του άρθρου
15, που ζητήθηκε από τη Sara, απαραίτητη και προς το συμφέρον της
Marie;

ΟΔΗΓΙΕΣ: Εργασία 2


Να προσδιοριστεί ο σκοπός και ο ρόλος της προδικαστικής
παραπομπής προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο



Να εξετασθεί εάν πρέπει το αυστριακό δικαστήριο να υποβάλει την
αίτηση στο πλαίσιο της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας



Να συνταχθεί ερώτημα προς υποβολή125
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
την ερμηνεία του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ
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Γενικοί παράγοντες κατά την υποβολή αιτήσεως για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως


Άρθρο 267 ΣΛΕΕ: δικαστήριο του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται
σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου, οφείλει να παραπέμψει το
ζήτημα στο Δικαστήριο, εάν η ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ είναι
αναγκαία για την επίλυση της υποθέσεως. Δικαστήριο του οποίου οι
αποφάσεις υπόκεινται σε ένδικα μέσα μπορεί να επιλέξει να παραπέμψει
το ζήτημα για έκδοση προδικαστικής αποφάσεως



Επείγουσα προδικαστική διαδικασία:
- Η επείγουσα διαδικασία πρέπει να ζητείται μόνο όταν είναι απόλυτα
απαραίτητη και χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση
- Το αίτημα πρέπει να παρουσιάζει τις νομικές και πραγματικές συνθήκες
που δικαιολογούν το επείγον, και τους κινδύνους που υφίστανται αν
ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία

Σύνταξη προδικαστικού ερωτήματος


Η σύνταξη ενός προδικαστικού ερωτήματος πρέπει:
Να είναι απλή, σαφής και ακριβής, χωρίς περιττά στοιχεία



Να είναι δυνατή η κατανόηση του ερωτήματος χωρίς να γίνεται αναφορά
στη βάση των πραγματικών περιστατικών για την παραπομπή



Να περιέχει άμεση αναφορά στις διατάξεις του ευρωπαϊκού
οικογενειακού δικαίου για τις οποίες απαιτείται ερμηνεία για την
επίλυση της διαφοράς



Να είναι ξεχωριστό και σαφές ερώτημα. Είναι δυνατή η υποβολή
περισσότερων του ενός ερωτημάτων καθώς και η υποβολή εναλλακτικών
ερωτήσεων, εάν είναι απαραίτητο

Το εθνικό δικαστήριο και η διαδικασία έκδοσης προδικαστικής
αποφάσεως


Μόλις το εθνικό δικαστήριο αποφασίσει να προσφύγει στη διαδικασία
προδικαστικής αποφάσεως, πρέπει να αναστείλει την εθνική διαδικασία
έως ότου λάβει την απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο



Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα κοινοποιηθεί στο εθνικό
δικαστήριο



Μόλις το εθνικό δικαστήριο λάβει την απόφαση,
θα ανακινήσει τη
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Προσομοίωση: Οικογενειακή διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής
παιδιών από γονείς5
Περιεχόμενα
I.
Σενάριο υποθέσεως
II.
Συμφωνία για προσφυγή στη διαμεσολάβηση
III.
Οδηγίες προς τους εκπαιδευτές
IV.
Φάσεις της διαμεσολάβησης
V.
Οδηγίες για τους ρόλους
VI.
Προτάσεις για τη συνεδρία ολοκλήρωσης της διαμεσολάβησης
VII.
Συμφωνία διαμεσολάβησης Ι (το παιδί επιστρέφει στη χώρα συνήθους διαμονής του)
VIII.
Συμφωνία διαμεσολάβησης ΙΙ (το παιδί παραμένει στη χώρα στην οποία μεταφέρθηκε μετά την
απαγωγή)

Annex 3.3. – Workshop exercise III
I. Σενάριο υποθέσεως «Carla και Thomas»
Carla, Ιταλίδα, 27 ετών (μιλάει αρκετά καλά γερμανικά)
Thomas, Γερμανός, 35 ετών (μιλάει λίγα ιταλικά)
Κόρη Elisa, 4 ½ ετών, γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2008 (είναι δίγλωσση, μιλάει ιταλικά - γερμανικά)
Η Carla και ο Thomas γνωρίστηκαν έξι χρόνια πριν, το φθινόπωρο του 2006, όταν η Carla είχε μόλις
πάρει το πτυχίο της στις Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και εργαζόταν ως
φοιτήτρια-ασκούμενη στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών Max Planck στο Rostock. Η Carla ένιωθε
έλξη προς τον μεγαλύτερό της Thomas, ο οποίος προερχόταν από μια καλής μόρφωσης, παραδοσιακή
προτεσταντική οικογένεια του Greifswald και τότε ολοκλήρωνε τη διδακτορική του διατριβή στα
μαθηματικά. Ο Thomas δεν είχε μεγάλη εμπειρία με τις γυναίκες και ένιωθε μεγάλη έλξη για τη
νεαρότερη και πιο αυθόρμητη Carla, η οποία ήταν μπριόζα και ευχάριστη στην παρέα. Καθώς η Carla δεν
ήταν βέβαιη για τα μελλοντικά της σχέδια, αποφάσισε να μείνει στη Γερμανία για κάποιο διάστημα, για να
μάθει τη γλώσσα. Μετά, σχεδίαζε να πάρει το μεταπτυχιακό της και να βρει μια ειδικευμένη θέση
εργασίας.
Το καλοκαίρι του 2007, όταν η Carla ήταν έτοιμη να γυρίσει στην Ιταλία, ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος.
Παρόλο που τον τελευταίο χρόνο είχαν περάσει μαζί σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους, δεν έμεναν μαζί
και δεν είχαν ακόμη αποφασίσει ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη σχέση. Η εγκυμοσύνη της Carla τα
άλλαξε όλα αυτά. Εκείνη αμφιταλαντευόταν, αλλά ο Thomas ήταν ενθουσιασμένος και πρότεινε αμέσως
να παντρευτούν. Του είχε μόλις προσφερθεί μια πολύ καλή μόνιμη θέση στο Ινστιτούτο Max Planck και
ήταν βέβαιος πως η Carla θα μπορούσε να συνεχίσει τις σπουδές της στο Rostock όταν ερχόταν η
κατάλληλη στιγμή. Εξάλλου, η οικογένειά του δεν θα ήταν τόσο μακριά και θα μπορούσε να τους
προσφέρει όποια βοήθεια χρειάζονταν. Παρά τις αμφιβολίες της οικογένειας της Carla στο Μιλάνο, της
μητέρας της που είναι γιατρός και του πατέρα της που είναι δημόσιος υπάλληλος, το ζευγάρι παντρεύτηκε
και στις 27 Φεβρουαρίου 2008 γεννήθηκε η Elisa.
Τα πρώτα χρόνια, ο γάμος πήγαινε καλά. Η Elisa ήταν ένα όμορφο, έξυπνο κορίτσι που το αγαπούσαν
πολύ και οι δύο γονείς της, ενώ τη λάτρευαν και οι γερμανοί συγγενείς της, τους οποίους έβλεπε συχνά σε
οικογενειακές συγκεντρώσεις· έβλεπε τους παππούδες της από την πλευρά της μητέρας της μόνο μία ή δύο
5

Καταρτίστηκε από τη δρα Jamie Walker, διαμεσολαβήτρια, εκπαιδεύτρια και σύμβουλο, Βερολίνο.
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φορές τον χρόνο. Η Carla εργαζόταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ως καθηγήτρια ιταλικών σε
ιδιωτική σχολή ξένων γλωσσών, αλλά ένιωθε όλο και πιο δυστυχισμένη και χαμένη στο Rostock.
Θεωρούσε την πόλη επαρχιακή σε σχέση με το Μιλάνο και δεν ήλθε ποτέ κοντά με την οικογένεια του
Thomas η οποία, κατά την άποψή της, ήταν απόμακρη. Εκτός αυτού, σιχαινόταν το κλίμα εκεί και
ανυπομονούσε να βρεθεί πιο κοντά με την οικογένειά της και να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ιταλία,
όπου θεωρούσε ότι θα μπορούσε να βρει μια ειδικευμένη θέση εργασίας με μεταπτυχιακό στην
κοινωνιολογία.
Τελικά, το καλοκαίρι του 2012, η Carla αποφάσισε να πάει στο Μιλάνο για διακοπές και παρατεταμένη
επίσκεψη στους γονείς της. Σχεδίαζε να μείνει έναν μήνα και ο Thomas είχε συμφωνήσει. Όταν έφτασε
στο Μιλάνο, το οποίο θεωρούσε πολύ πιο κοσμοπολίτικο από ό,τι το Rostock, η Carla ένιωσε απόλυτα
ελεύθερη – μπορούσε επιτέλους να απολαύσει τη ζωή και βρήκε και κατεύθυνση: μπορούσε να εγγραφεί
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο που πήγαινε παλαιότερα και
να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, ενώ οι γονείς της ήταν πρόθυμοι να τη στηρίξουν οικονομικά και να τη
βοηθήσουν με την Elisa. Μέχρι τότε, άλλωστε, η αδελφή της καθώς και πολλοί παλιοί της φίλοι είχαν
επίσης παιδιά, οπότε δεν θα της ήταν δύσκολο να αναπτύξει κοινωνικές επαφές και να βρει υπηρεσίες
φύλαξης για το παιδί. Η Carla φοβόταν κάπως την αντίδραση του Thomas, αλλά ήλπιζε ότι τελικά θα
καταλάβαινε πως αυτή ήταν η καλύτερη λύση για όλους τους. Όταν έφτασε η ημέρα για να επιστρέψει
αεροπορικώς στη Γερμανία, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε πως σκόπευε να μείνει στην Ιταλία με την
Elisa. Ο Thomas έγινε έξαλλος και επέμενε να γυρίσει πίσω. Όταν αρνήθηκε η Carla, εκείνος υπέβαλε
προσφυγή βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980. Το δικαστήριο ενθάρρυνε το ζευγάρι να προσφύγει
στη διαμεσολάβηση. Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματισθεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2012 στο
Μιλάνο και η διαμεσολάβηση θα διεξαχθεί στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2012.

II. Συμφωνία για προσφυγή στη διαμεσολάβηση
Μεταξύ της Carla Rossi και του Thomas Reiter και των
διαμεσολαβητών ΧΧΧ (ιταλίδα διαμεσολαβήτρια με νομική κατάρτιση) και ΥΥΥ (γερμανός
διαμεσολαβητής με ψυχοκοινωνική κατάρτιση)
Εμείς, οι διαμεσολαβητές, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που αποφασίσατε να προσφύγετε σε
διαμεσολάβηση. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να σας βοηθήσουμε να λύσετε τα ζητήματα που πρέπει να
διευθετηθούν με τρόπο να αποδέχεστε και να μπορείτε να διαχειριστείτε και οι δύο. Ο ρόλος μας ως
διαμεσολαβητών είναι να σας βοηθήσουμε να εξετάσετε τις επιλογές που έχετε και τους πιθανούς όρους
συμφωνίας, χωρίς να σας πιέσουμε να καταλήξετε σε συμφωνία. Τυχόν διακανονισμοί που θα
συμφωνήσετε για το παρόν ή για το μέλλον πρέπει να βασίζονται στην πλήρη συνεκτίμηση των θέσεων και
των αναγκών και των δύο μερών. Η διαμεσολάβηση επίσης βοηθά τους γονείς να λάβουν πλήρως υπόψη
και τις ανάγκες των παιδιών τους.
Θα θέλαμε να εξηγήσουμε τη βάση επί της οποίας εργαζόμαστε ως οικογενειακοί διαμεσολαβητές:
1. Ο ρόλος μας ως διαμεσολαβητών
(α) Ως διαμεσολαβητές, είμαστε αμερόληπτοι. Δεν κρίνουμε και δεν παίρνουμε το μέρος κανενός.
Προσπαθούμε από κοινού να σας βοηθήσουμε και τους δύο, όσο το δυνατόν πιο ισότιμα.
(β) Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε και τους δύο να δείτε καθαρά τα ζητήματα που πρέπει να
επιλυθούν, να διευθετηθούν αυτά τα ζητήματα ανάλογα με τις προτεραιότητές σας, να συλλέξουμε όλες τις
πληροφορίες περί οικονομικών στοιχείων που χρειάζονται και να εξετάσουμε τις επιλογές που έχετε και οι
δύο.
(γ) Μπορούμε να παράσχουμε πληροφορίες νομικής φύσεως για σχετικές πτυχές του δικαίου και μπορούμε
να σας εξηγήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ένας διακανονισμός να καταστεί νομικά
δεσμευτικός, αλλά δεν σας συμβουλεύουμε σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργήσετε.
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(δ) Οι αποφάσεις παραμένουν δική σας επιλογή. Εμείς προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε μια
κοινή βάση επί της οποίας θα λάβετε τις αποφάσεις σας, χωρίς να σας κατευθύνουμε προς κάποια
συγκεκριμένη κατεύθυνση.
(ε) Στο τέλος της διαμεσολάβησης, κατά κανόνα συντάσσουμε μια περίληψη των προτάσεων ή των
προσωρινών διακανονισμών που συμφωνήθηκαν. Η εν λόγω περίληψη έχει στόχο να σας βοηθήσει να
λάβετε συμβουλές από τον νομικό σας σύμβουλο σχετικά με τους προτεινόμενους όρους μιας
οποιασδήποτε συμφωνίας προτού την καταστήσετε νομικά δεσμευτική.
2. Προθυμία συμμετοχής σε διαμεσολάβηση
(α) Όπως γνωρίζετε, και τα δύο μέρη πρέπει να είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν σε διαμεσολάβηση. Η
πρόοδος που θα σημειώσει η διαδικασία εξαρτάται σημαντικά από τις προσπάθειες που θα καταβάλετε για
την εύρεση λύσεων με συνεργασία μεταξύ σας.
(β) Είτε ο ένας είτε και οι δύο σας μπορείτε να αποφασίσετε να ζητήσετε την προσωρινή διακοπή της
διαμεσολάβησης. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους. Μπορείτε επίσης να αποσυρθείτε από τη
διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε στάδιο, παρόλο που ελπίζουμε πως, προτού αποσυρθείτε, θα μας
εξηγήσετε τους λόγους σας ή τις ανησυχίες σας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας διαμεσολάβησης, ώστε να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες αυτές με πιο ικανοποιητικό
τρόπο.
(γ) Εάν θεωρήσουμε ότι η διαμεσολάβηση δεν ενδείκνυται υπό τις δεδομένες συνθήκες ή ότι δεν μπορεί να
υπάρξει περαιτέρω πρόοδος, θα σας εξηγήσουμε ότι η διαμεσολάβηση πρέπει να σταματήσει με την πρώτη
ευκαιρία.
3. Πλήρη οικονομικά στοιχεία
Εάν η διαμεσολάβηση περιλαμβάνει οικονομικές πτυχές, οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν πρέπει να
βασίζονται στο γεγονός ότι και οι δύο έχουν πλήρη γνώση και κατανοούν πλήρως την οικονομική σας
κατάσταση καθώς και άλλες περιστάσεις.
4. Απόρρητο
(α) Όλες οι πληροφορίες και η αλληλογραφία από οποιονδήποτε από εσάς, κοινοποιούνται και στους δύο
σας. Ως διαμεσολαβητές, δεν μπορούμε να λάβουμε τυχόν πληροφορίες ή αλληλογραφία σε εμπιστευτική
βάση από έναν από εσάς, χωρίς να τις κοινοποιήσουμε και στο άλλο μέρος της διαμεσολάβησης.
(β) Σας ζητούμε να συμφωνήσετε ότι –σε περίπτωση που διεξαχθεί δίκη κατ’ αντιμωλία– δεν θα μας
καλέσετε να παράσχουμε αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο.
(γ) Όλες οι συζητήσεις μας και οι πληροφορίες που παρέχετε είναι απόρρητες. Δεν παρέχουμε πληροφορίες
σε νομικούς συμβούλους ή σε άλλα τρίτα μέρη, εκτός εάν μας ζητηθεί γραπτώς και από τα δύο μέρη.
5. Δήλωση επιφύλαξης
Δηλώνεται ότι, εάν πριν από την εκδίκαση της ουσίας της προσφυγής στο δικαστήριο, τα μέρη
συμφωνήσουν να προσπαθήσουν να λύσουν τα ζητήματα μεταξύ τους (ή κάποια από τα ζητήματα αυτά)
μέσω διαμεσολάβησης, ό,τι και αν πουν ή πράξουν τα μέρη κατά την προσπάθεια ή κατά τη διάρκεια της
διαμεσολάβησης, δεν θα γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο εδώ (είτε ως αποδεικτικό στοιχείο
συγκατάθεσης από την πλευρά του ενάγοντος είτε άλλως)· και ότι το δικαστήριο δεν θα εξαγάγει στη δίκη
τυχόν συμπέρασμα σχετικά με την ισχύ, για παράδειγμα, των επιχειρημάτων ενός μέρους εξαιτίας του ότι
συμφώνησε να καταβάλει μια τέτοια προσπάθεια.
6. Ραντεβού και αμοιβές για τη διαμεσολάβηση
(α) Τα ραντεβού για τη διαμεσολάβηση κανονίζονται εκ των προτέρων και είναι δεσμευτικά. Οι συνεδρίες
διαμεσολάβησης έχουν κανονισθεί για τις 20-22 Σεπτεμβρίου στο Μιλάνο. Οι ημέρες και ώρες
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διαμεσολάβησης είναι Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ. και Σάββατο από τις 10 π.μ.
έως τις 5 μ.μ.
(β) Εφόσον ο ΥΥΥ θα ταξιδέψει από τη Φρανκφούρτη στο Μιλάνο για τη διαμεσολάβηση, πρέπει να
χρεώσει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του.
(γ) Το κόστος της διαμεσολάβησης θα καταβληθεί από τους γονείς εξ ημισείας. Πέραν του χρόνου για τη
διεξαγωγή της διαμεσολάβησης, χρεώνουμε και 2 επιπλέον ώρες για προετοιμασία. Το κόστος της
διαμεσολάβησης είναι 100 $ την ώρα ανά διαμεσολαβητή. Θα σας δοθεί η συνολική οφειλή μετά το τέλος
της διαμεσολάβησης.
Οικογενειακή διαμεσολαβήτρια ………………Οικογενειακός διαμεσολαβητής ……………………
Έχω λάβει γνώση των ανωτέρω και αποδέχομαι τους όρους της διαμεσολάβησης:
Υπογραφή: …………………………………….. Υπογραφή: …………………………………………….
Ημερομηνία: …………………………………. Ημερομηνία: ………………………………………….

III. Φάσεις της διαμεσολάβησης
Φάση 1:

Καθορισμός πλαισίου: η συμφωνία για προσφυγή στη διαμεσολάβηση
Η συμφωνία για προσφυγή στη διαμεσολάβηση, η οποία εστάλη στα μέρη εκ των
προτέρων, οριστικοποιήθηκε και υπεγράφη από τα μέρη και τους διαμεσολαβητές. Οι
διαμεσολαβητές διασαφηνίζουν το πλαίσιο της διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένων τυχόν
κανόνων που επιθυμούν να θέσουν.

Φάση 2:

Προσδιορισμός των ζητημάτων
Τα μέρη διηγούνται, το καθένα από την πλευρά του, τι έχει συμβεί και οι διαμεσολαβητές
ακούν με προσοχή, επανασυντάσσοντας όπου κρίνεται απαραίτητο και επισημαίνοντας
ομοιότητες και διαφορές. Τέλος, τα μέρη συμφωνούν τα θέματα της διαμεσολάβησης, δηλ.
ποια ζητήματα θα συζητηθούν και θα επιλυθούν.

Φάση 3:

Κατανόηση της σύγκρουσης
Οι διαμεσολαβητές βοηθούν τα μέρη να εξερευνήσουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των
ίδιων και του παιδιού ή των παιδιών τους.

Φάση 4:

Εξέταση και διασαφήνιση επιλογών
Τα μέρη εξερευνούν τις επιλογές (π.χ. το παιδί επιστρέφει στη χώρα όπου έχει τη συνήθη
διαμονή του, το παιδί μένει εκεί όπου βρίσκεται), αναπτύσσουν διάφορα σενάρια και
διαπραγματεύονται με σκοπό τον διακανονισμό.

Φάση 5:

Εκπόνηση της συμφωνίας
Η συμφωνία εκπονείται από τους διαμεσολαβητές με τη στήριξη των μερών, ελέγχεται από
τους δικηγόρους των μερών και στη συνέχεια οριστικοποιείται.

IV. Οδηγίες προς τους εκπαιδευτές
Οι συνεδρίες προσομοίωσης διεξάγονται σε μικρές παράλληλες ομάδες των 6 παικτών η καθεμία.
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Οι συμμετέχοντες που παίζουν τους ρόλους των μερών διατηρούν τους ίδιους ρόλους και στις δύο
συνεδρίες. Οι συνδιαμεσολαβητές και οι παρατηρητές στην πρώτη συνεδρία αλλάζουν ρόλους στη δεύτερη
συνεδρία ώστε να έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμμετέχοντες την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη
διαμεσολάβηση. Εάν υπάρχουν στην ομάδα συμμετέχοντες οι οποίοι είναι (έμπειροι) διαμεσολαβητές ή
έχουν λάβει κατάρτιση διαμεσολάβησης, πρέπει να τους ανατεθεί ο ρόλος του διαμεσολαβητή.
Όλοι λαμβάνουν στην αρχή το σενάριο της υποθέσεως (Ι) και τη συμφωνία για προσφυγή στη
διαμεσολάβηση (ΙΙ).

Κανόνες όσον αφορά τα σχόλια
-

Στην προσομοίωση, το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα!
Όταν τελειώσει η προσομοίωση, όλοι οι παίκτες λένε από μία λέξη έως μία πρόταση σχετικά με το
πώς αισθάνθηκαν στον ρόλο αυτόν – όχι περισσότερα!
Όλοι αλλάζουν θέση και βγάζουν τα ταμπελάκια με το όνομά τους, εάν είχαν («βγαίνουν» από τον
ρόλο)
Πρώτα οι παίκτες και οι παρατηρητές κάνουν θετικά σχόλια στους διαμεσολαβητές: τι ήταν καλό;
Στη συνέχεια αναφέρουν τις δυσκολίες: τι θα μπορούσε να ήταν καλύτερο;
Γενική αξιολόγηση

Χρονικό πλαίσιο και στόχοι
-

Συνεδρία Ι: 1 ώρα
o Στόχος της συνεδρίας: Να πάρουν μια ιδέα για τη Φάση 2 της διαδικασίας
διαμεσολάβησης με τίτλο «Προσδιορισμός των ζητημάτων»
o 10 λεπτά προετοιμασίας για την προσομοίωση
 οι συνδιαμεσολαβητές μαζί
 οι παρατηρητές μαζί αποφασίζουν σχετικά με τις πτυχές που θα παρατηρήσουν
 τα μέρη χωριστά (όλοι όσοι παίζουν την Carla και τον Thomas λαμβάνουν ειδική
περιγραφή του ρόλου και προετοιμάζονται με εκείνους που παίζουν τον ίδιο ρόλο
σε άλλη ομάδα προσομοίωσης)
o 35 λεπτά για την προσομοίωση
o 15 λεπτά για την ενημέρωση στις μικρές ομάδες

-

Συνεδρία ΙΙ: 1 ώρα
o Στόχος: Να πάρουν μια ιδέα για τη Φάση 5 της διαδικασίας διαμεσολάβησης με τίτλο
«Εκπόνηση της συμφωνίας»
o 10 λεπτά για την προετοιμασία της προσομοίωσης – οι μισές ομάδες παίρνουν το Σενάριο
Ι και οι άλλες μισές το Σενάριο ΙΙ (αφήστε τις ομάδες να αποφασίσουν ποιο σενάριο
θέλουν να παίξουν)
 οι συνδιαμεσολαβητές μαζί
 οι παρατηρητές μαζί αποφασίζουν σχετικά με τις πτυχές που θα παρατηρήσουν
 τα μέρη ως ζευγάρια (Carla και Thomas)
o 35 λεπτά για την προσομοίωση
o 15 λεπτά για την ενημέρωση στις μικρές ομάδες

-

Παρουσίαση ενώπιον όλων (45 λεπτά)
o Εκθέσεις από τις ομάδες προσομοίωσης: τι μάθαμε;
o Ποια ήταν τα σημαντικά σημεία για τις διαφορετικές φάσεις της διαμεσολάβησης;
o Ερωτήσεις και γενική συζήτηση για τη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις βάσει της σύμβασης
της Χάγης του 1980

-

Συμφωνία διαμεσολάβησης: Διανομή των δύο συμφωνιών διαμεσολάβησης και σύντομη συζήτηση
σχετικά με αυτές ως παραδείγματα ανεύρεσης λύσης.
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V. Οδηγίες για τους ρόλους
Carla
Δεν είχες καταλάβει πόσο άσχημη είχε γίνει η κατάσταση στο Rostock ώσπου επέστρεψες στο Μιλάνο το
καλοκαίρι. Ο Thomas είναι εντελώς απορροφημένος από τη δουλειά του. Παρέχει ό,τι χρειάζεται το σπίτι
και είναι καλός πατέρας, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι κι εσύ έχεις ανάγκες. Θέλεις να περνάς περισσότερο
χρόνο με άτομα της ηλικίας σου που έχουν μια πιο ανάλαφρη ματιά για τη ζωή. Οι Γερμανοί τα παίρνουν όλα
τόσο σοβαρά και ο Thomas και η οικογένειά του δεν αποτελούν εξαίρεση! Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι
θέλεις να φύγεις από αυτήν την αδιέξοδη δουλειά που διδάσκεις ιταλικά και επιτέλους να αφοσιωθείς στην
καριέρα σου. Έχεις κάνει αρκετές θυσίες για την καριέρα του Thomas – τώρα είναι η σειρά σου!
Θεωρητικά, θα μπορούσες να πάρεις το μεταπτυχιακό σου στο Πανεπιστήμιο του Rostock, αλλά δεν είσαι
σίγουρη αν τα γερμανικά σου είναι τόσο καλά και τι πιθανότητες θα είχες μετά να βρεις μια πραγματικά
ειδικευμένη θέση εργασίας; Το Rostock δεν είναι Βερολίνο ή Μιλάνο.
Όταν γύρισες στην πατρίδα για μια παρατεταμένη επίσκεψη, όλα φάνηκαν ξαφνικά να είναι όπως τα ήθελες.
Ήταν τόσο ωραία η αίσθηση του να είσαι πάλι με την αδερφή σου και τους φίλους σου, οι οποίοι έχουν και
αυτοί παιδιά τώρα. Μίλησες με τον παλιό σου καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και σε ενθάρρυνε να
συνεχίσεις τις σπουδές σου. Οι γονείς σου είναι πρόθυμοι να σε στηρίξουν οικονομικά έως ότου
τακτοποιήσεις κάποια πράγματα ώστε να μπορείς να ζεις μόνη σου και θα βοηθήσουν και με τη φύλαξη του
παιδιού. Η Elisa θα είναι μια χαρά. Έχει ήδη αρχίσει να κάνει καινούριους φίλους και υπάρχει κέντρο
φύλαξης παιδιών στο πανεπιστήμιο στο οποίο μπορείς να τη γράψεις. Ο Thomas μπορεί να έρχεται για
επίσκεψη όποτε θέλει. Και αν υποσχεθεί ότι θα φέρει πίσω την Elisa, μπορεί ακόμη και να την πάρει να
επισκεφθούν την οικογένειά του και το παλιό της σπίτι στη Γερμανία – κανένα πρόβλημα.
Δυστυχώς, φαίνεται πως υποτίμησες την αντίδραση του Thomas σε αυτή σου την απόφαση. Δεν τον έχεις
ξαναδεί τόσο θυμωμένο και συγχυσμένο και επιμένει να επιστρέψεις με την Elisa. Μόνο και μόνο για να
βεβαιωθεί ότι θα επιστρέψεις, έχει υποβάλει αίτηση επιστροφής βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980.
Ο δικηγόρος σου σού είπε ότι δεν έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις την υπόθεση που έχει κινηθεί βάσει
της σύμβασης της Χάγης.
Thomas
Αγαπάς τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να πιστέψεις αυτό που σου έκανε! Ξερίζωσε το παιδί σου από τον
τόπο του και πήρε μόνη της αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρετε μαζί! Η Elisa δεν είναι κτήμα της – έχει δύο
γονείς που είναι εξίσου υπεύθυνοι για εκείνη. Δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς την κόρη σου. Η
Carla πρέπει να επιστρέψει και θα βρείτε έναν τρόπο να διορθώσετε τα πράγματα. Ίσως είχες παραμελήσει
λίγο τον γάμο σου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σου άξιζε κάτι τέτοιο. Έχεις μια πολύ απαιτητική δουλειά
και γονείς που μεγαλώνουν και χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Είσαι απόλυτα αφοσιωμένος στη δουλειά
σου και δεν θα έβρισκες ποτέ μια τόσο καλή θέση κάπου αλλού. Η Carla σε γελοιοποίησε στην οικογένεια,
τους φίλους και τους συναδέλφους σου. Το γεγονός ότι σκοπεύει να μείνει στην Ιταλία δεν είναι κάτι που
μπορείς ακριβώς να κρύψεις. Η μετοίκηση στην Ιταλία δεν αποτελεί επιλογή για σένα σε καμία περίπτωση.
Πρώτον, υπάρχει το θέμα της δουλειάς, δεύτερον, δεν μιλάς καλά ιταλικά και, τρίτον, αισθάνεσαι καταπίεση
από την οικογένεια της Carla: όλο και κάτι «συνταρακτικό» συμβαίνει και, ούτως ή άλλως, από την αρχή δεν
σε συμπαθούσαν.
Ασφαλώς και ξέρεις ότι η Carla δεν περνούσε καλά στο Rostock, αλλά καμιά φορά απλώς δεν καταλάβαινες
ποιο ήταν το πρόβλημά της. Εάν προσπαθούσε να βελτιώσει τα γερμανικά της, θα μπορούσε να πάρει άλλο
ένα πτυχίο στο πανεπιστήμιο και μετά να βρει μια πιο ειδικευμένη θέση εργασίας. Πρέπει να ωριμάσει και να
προσπαθήσει περισσότερο. Ο γάμος είναι δέσμευση, δεν τον εγκαταλείπουμε για καπρίτσια.
Ο δικηγόρος σου σού είπε ότι έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις την υπόθεση που έχεις κινήσει βάσει της
σύμβασης της Χάγης.
VI. Προτάσεις για τη συνεδρία ολοκλήρωσης της διαμεσολάβησης
Σενάριο Ι: η Elisa επιστρέφει στη Γερμανία
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών διαμεσολάβησης, η Carla και ο Thomas συμφώνησαν τα εξής:
1. Η Carla θα επιστρέψει στο Rostock με την Elisa.
2. Ο Thomas θα φύγει από το διαμέρισμα στο οποίο έμεναν μαζί μέχρι τώρα.
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3. Η Elisa θα μείνει στο παλιό διαμέρισμα με την Carla και θα περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο
χρόνο με τον πατέρα της.
4. Ο Thomas θα καταβάλλει διατροφή παιδιού για την Elisa και διατροφή συζύγου για την Carla
έως ότου τελειώσει το μεταπτυχιακό της.
5. Δεν θα δοθεί συνέχεια στην υπόθεση που κινήθηκε βάσει της σύμβασης της Χάγης.
Σενάριο ΙΙ: Η Elisa μένει στην Ιταλία
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών διαμεσολάβησης, η Carla και ο Thomas συμφώνησαν τα εξής:
1. Η Carla θα μείνει στο Μιλάνο με την Elisa.
2. Η Elisa και ο Thomas θα βλέπονται όσο πιο συχνά γίνεται και θα έχουν τακτική επαφή στα
διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των επισκέψεων.
3. Η Carla και ο Thomas θα έχουν κοινή επιμέλεια και ο Thomas θα συμμετέχει εκ των προτέρων
σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την Elisa.
4. Ο Thomas θα καταβάλλει διατροφή παιδιού για την Elisa.
5. Δεν θα δοθεί συνέχεια στην υπόθεση που κινήθηκε βάσει της σύμβασης της Χάγης.
VII. Συμφωνία διαμεσολάβησης Ι (το παιδί επιστρέφει στη χώρα συνήθους διαμονής του)
Εμείς, η Carla Rossi και ο Thomas Reiter, είμαστε οι γονείς της Elisa Reiter, που γεννήθηκε στις 27
Φεβρουαρίου 2008 στο Rostock. Στο πλαίσιο των συνεδριών διαμεσολάβησης που διεξήχθησαν με τους
ΧΧΧ και ΥΥΥ τον Σεπτέμβριο του 2012 στο Μιλάνο, εξετάσαμε τα συμφέροντά μας, καθώς και της
κόρης μας, και καταλήξαμε στις ακόλουθες συμφωνίες.
1. Επιστροφή στο Rostock και συνήθης διαμονή
Η Carla θα επιστρέψει στο Rostock με την Elisa έως τις 15 Οκτωβρίου 2012 – με την προϋπόθεση ότι η
παρούσα συμφωνία έχει καταστεί έως τότε νομικά δεσμευτική στην Ιταλία και τη Γερμανία.
Και οι τρεις μας θα παραμείνουμε στη Γερμανία για τα τρία επόμενα χρόνια τουλάχιστον.
2. Διακανονισμοί περί διαβίωσης στο Rostock
Ο Thomas θα φύγει από το διαμέρισμα στο οποίο μέναμε μαζί έως τώρα και θα μετακομίσει σε κάποιο
άλλο διαμέρισμα κοντά ώστε να μπορεί να τον επισκέπτεται η Elisa. Η Carla και η Elisa θα μείνουν στο
παλιό διαμέρισμα μόνες τους.
3. Διατροφή
Ο Thomas θα καταβάλλει διατροφή παιδιού και θα στηρίζει οικονομικά την Carla για περίοδο 3 ετών το
μέγιστο ή έως ότου τελειώσει το μεταπτυχιακό της και βρει μια ειδικευμένη θέση εργασίας.
4. Φύλαξη παιδιού και σχέδιο ανατροφής
Θα ξεκινήσει η Elisa ολοήμερο παιδικό σταθμό άμεσα ώστε να μπορέσει η Carla να βελτιώσει τα
γερμανικά της και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στις σπουδές της. Θα παρακολουθήσουμε μάθημα
εκπαίδευσης γονέων και θα διαμορφώσουμε ένα σχέδιο ανατροφής που καλύπτει τις ανάγκες μας και τις
ανάγκες της Elisa.
5. Κοινή επιμέλεια
Θα συνεχίσουμε να ασκούμε από κοινού τη γονική μέριμνα (επιμέλεια) της Elisa.
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6. Δίγλωσση και διπολιτισμική διαπαιδαγώγηση
Θέλουμε η Elisa να επωφεληθεί από το γεγονός ότι έχει γονείς από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς και
συμφωνούμε η διαπαιδαγώγησή της να συνεχίσει να γίνεται και στις δύο μητρικές μας γλώσσες. Εάν είναι
δυνατό, θα τη γράψουμε σε διεθνή παιδικό σταθμό και αργότερα σε διεθνές σχολείο.
7. Ταξίδια στην Ιταλία
Η Carla μπορεί να ταξιδεύει στην Ιταλία με την Elisa τρεις φορές τον χρόνο για διάστημα έως και
τεσσάρων εβδομάδων τη φορά. Η Elisa θα περνά κάθε δεύτερα Χριστούγεννα και Πάσχα στην Ιταλία και
κάθε δεύτερα Χριστούγεννα και Πάσχα στη Γερμανία, με εναλλαγή των Χριστουγέννων με το Πάσχα.
Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι στη Γερμανία και το επόμενο Πάσχα θα είναι στην Ιταλία. Θα
εκπονήσουμε μαζί ένα λεπτομερές πρόγραμμα το οποίο θα παρέχει και στους δύο πολύ χρόνο για διακοπές
με την κόρη μας. Η Carla θα πληρώνει για τις πτήσεις από και προς την Ιταλία και ο Thomas θα πληρώνει
για τις διακοπές του με την Elisa.
8. Ανάκληση της υποθέσεως που κινήθηκε βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980
Συμφωνούμε να λήξουμε την εκκρεμή υπόθεση που κινήθηκε βάσει της σύμβασης της Χάγης μέσω
δικαστικού συμβιβασμού με βάση την παρούσα συμφωνία διαμεσολάβησης.
9. Νομικό καθεστώς της παρούσας συμφωνίας
Θεωρούμε ότι η παρούσα συνιστά δεσμευτική συμφωνία.
Γνωρίζουμε ότι η παρούσα συμφωνία πρέπει να ελεγχθεί από τους δικηγόρους μας στο πλαίσιο του
γερμανικού και του ιταλικού δικαίου. Εάν οι δικηγόροι μας πιστεύουν ότι πρέπει να προστεθεί κάτι, θα
αναζητήσουμε δίκαιη λύση βάσει της παρούσας συμφωνίας. Εάν παρασθεί ανάγκη, εμείς ή οι δικηγόροι
μας θα συμβουλευθούμε τους διαμεσολαβητές της παρούσας διαδικασίας.
Ζητούμε οι δικηγόροι μας να καταστήσουν δεσμευτική την παρούσα συμφωνία (π.χ. με διατάξεις όμοιου
περιεχομένου) στην ιταλική και τη γερμανική δικαιοδοσία όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
10. Κόστος
Ο καθένας μας θα πληρώσει τα μισά δικαστικά έξοδα και στις δύο χώρες. Ο καθένας μας θα καλύψει τα
έξοδα του δικηγόρου του μόνος του.
11. Ρήτρα διαμεσολάβησης
Εάν έχουμε τυχόν προβλήματα επικοινωνίας ή λήψης κοινών αποφάσεων στο μέλλον, θα προσπαθήσουμε
να τα λύσουμε μέσω διαμεσολάβησης προτού προσφύγουμε σε δικαστήριο.
Ημερομηνία, Υπογραφή

Ημερομηνία, Υπογραφή

VIII. Συμφωνία διαμεσολάβησης ΙΙ (το παιδί παραμένει στη χώρα στην οποία μεταφέρθηκε μετά την
απαγωγή)
Εμείς, η Carla Rossi και ο Thomas Reiter, είμαστε οι γονείς της Elisa Reiter, που γεννήθηκε στις 27
Φεβρουαρίου 2008 στο Rostock. Στο πλαίσιο των συνεδριών διαμεσολάβησης που διεξήχθησαν με τους
ΧΧΧ και ΥΥΥ τον Σεπτέμβριο του 2012 στο Μιλάνο, εξετάσαμε τα συμφέροντά μας, καθώς και της
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κόρης μας, και καταλήξαμε στις ακόλουθες συμφωνίες.
1. Συνήθης διαμονή
Η Carla θα μείνει στο Μιλάνο με την Elisa. Ο Thomas θα μείνει στο Rostock και θα συνεχίσει να μένει
στο διαμέρισμα στο οποίο έμεναν μαζί μέχρι τώρα. Το δωμάτιο της Elisa θα διατηρηθεί βασικά όπως είναι
τώρα.
Η Carla θα μαζέψει τα προσωπικά της αντικείμενα με την πρώτη ευκαιρία επίσκεψής της στο Rostock.
2. Επισκέψεις στη Γερμανία
Η Elisa θα επισκέπτεται τον πατέρα της δύο φορές τον χρόνο για διάστημα τριών τουλάχιστον εβδομάδων
κατά τις γερμανικές καλοκαιρινές διακοπές, τις διακοπές των Χριστουγέννων ή/και του Πάσχα. Μόλις το
παιδί ξεκινήσει το σχολείο, θα συμφωνήσουμε νέο πρόγραμμα επισκέψεων. Μέχρι να φτάσει σε ηλικία που
να μπορεί να ταξιδέψει ασυνόδευτη με το αεροπλάνο, η Carla ή ένας από τους γονείς της Carla θα
συνοδεύει την Elisa στο Rostock και θα πληρώνει το εισιτήριό της/του. Ο Thomas θα παραλαμβάνει την
Elisa στο αεροδρόμιο και η Elisa και η Carla θα επικοινωνούν μόνο τηλεφωνικά όταν η Elisa είναι με τον
πατέρα της. Ο Thomas θα επισκέπτεται την Elisa μία φορά τον χρόνο στην Ιταλία και θα πληρώνει το
εισιτήριό του. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, μπορεί να περάσει χρόνο μόνος του με την Elisa
και να ταξιδέψει μαζί της. Θα μοιραζόμαστε το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων της Elisa εξ ημισείας.
Η πρώτη επίσκεψη της Elisa πίσω στο Rostock θα είναι την περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, από τις 16 Δεκ. 2012 έως τις 11 Ιαν. 2013. Θα επιστρέψει τον Ιούλιο του 2013 για τρεις
εβδομάδες. Ο Thomas έχει το ελεύθερο να ταξιδέψει όπου θέλει με την Elisa. Η Carla έχει επίσης το
ελεύθερο να ταξιδέψει με την Elisa.
Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο θα συμφωνούμε ένα πρόγραμμα επισκέψεων για την Elisa για το επόμενο έτος –
λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα σχολείου και εργασίας και το γεγονός ότι και οι δύο μας επιθυμούμε
να περνάμε ποιοτικό χρόνο με την κόρη μας.
3. Επαφές στα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των επισκέψεων
Η Elisa θα έχει τακτικές επαφές με τον πατέρα της στα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των
επισκέψεων. Θα συνομιλούν μέσω skype τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, τις Τετάρτες και τα
Σάββατα στις 4 μ.μ. (ή κάποια άλλη ώρα αν συμφωνηθεί εκ των προτέρων). Εάν υπάρχει πρόβλημα με το
πρόγραμμα αυτό, θα ενημερώσουμε ο ένας τον άλλον τουλάχιστον 24 ώρες πριν και θα συμφωνήσουμε να
αναβάλουμε το ραντεβού.
Επιπλέον, η Carla συμφωνεί να αποστέλλει λεπτομερές email στον Thomas κάθε Σαββατοκύριακο
γράφοντάς του πώς περνάει η Elisa και μεταφέροντάς του τυχόν σημαντικές πληροφορίες ή νέα.
4. Διαβατήρια
Ο Thomas θα κρατήσει το γερμανικό διαβατήριο της Elisa και η Carla θα κρατήσει το ιταλικό της
διαβατήριο. Συμφωνούμε να συνεργαζόμαστε για την παροχή εγγράφων, υπογραφών ή άλλων
απαιτούμενων διατυπώσεων όταν πρέπει να ανανεωθεί ένα διαβατήριο.
5. Δίγλωσση διαπαιδαγώγηση
Η Carla συμφωνεί να συμμετέχει η Elisa σε γερμανόφωνη ομάδα παιχνιδιού και αργότερα να της
εξασφαλίσει δάσκαλο γερμανικών ώστε να διατηρήσει τις γλωσσικές της δεξιότητες στα γερμανικά στα
διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των επισκέψεων στον πατέρα της.
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6. Διατροφή
Ο Thomas θα καταβάλλει διατροφή παιδιού για την Elisa και θα αναλάβει το 50% του κόστους των
μαθημάτων γερμανικών της Elisa.
7. Κοινή επιμέλεια
Θα συνεχίσουμε να ασκούμε από κοινού τη γονική μέριμνα (επιμέλεια) της Elisa και η Carla θα
ενημερώνει εκ των προτέρων τον Thomas για όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την Elisa.
8. Ανάκληση της υποθέσεως που κινήθηκε βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980
Συμφωνούμε να λήξουμε την εκκρεμή υπόθεση που κινήθηκε βάσει της σύμβασης της Χάγης μέσω
δικαστικού συμβιβασμού με βάση την παρούσα συμφωνία διαμεσολάβησης.
9. Νομικό καθεστώς της παρούσας συμφωνίας
Θεωρούμε ότι η παρούσα συνιστά δεσμευτική συμφωνία.
Γνωρίζουμε ότι η παρούσα συμφωνία πρέπει να ελεγχθεί από τους δικηγόρους μας στο πλαίσιο του
γερμανικού και του ιταλικού δικαίου. Εάν οι δικηγόροι μας πιστεύουν ότι πρέπει να προστεθεί κάτι, θα
αναζητήσουμε δίκαιη λύση βάσει της παρούσας συμφωνίας. Εάν παρασθεί ανάγκη, εμείς ή οι δικηγόροι
μας θα συμβουλευθούμε τους διαμεσολαβητές της παρούσας διαδικασίας.
Ζητούμε οι δικηγόροι μας να καταστήσουν δεσμευτική την παρούσα συμφωνία (π.χ. με διατάξεις όμοιου
περιεχομένου) στην ιταλική και τη γερμανική δικαιοδοσία όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
10. Κόστος
Ο καθένας μας θα πληρώσει τα μισά δικαστικά έξοδα και στις δύο χώρες. Ο καθένας μας θα καλύψει τα
έξοδα του δικηγόρου του μόνος του.
11. Ρήτρα διαμεσολάβησης
Εάν έχουμε τυχόν προβλήματα επικοινωνίας ή λήψης κοινών αποφάσεων στο μέλλον, θα προσπαθήσουμε
να τα λύσουμε μέσω διαμεσολάβησης προτού προσφύγουμε σε δικαστήριο.
Ημερομηνία, Υπογραφή

Ημερομηνία, Υπογραφή
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Παράρτημα 5 – Πρότυπο ερωτηματολογίου αρχικής αξιολόγησης αναγκών
nnex 5 – Examples of PowerPoint presentations

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των γνώσεων που διαθέτετε ήδη για τις ευρωπαϊκές
νομοθετικές πράξεις σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία σε υποθέσεις αστικού δικαίου προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι η επιμορφωτική ενότητα που θα παρακολουθήσετε ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές
ανάγκες σας.
Σχετικά με εσάς
Επάγγελμα:
O Δικαστής
O Δικηγόρος - ελεύθερος επαγγελματίας
O Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): __________________________________________________________
Ηλικιακή ομάδα:

Φύλο:

O Κάτω των 30 ετών
O 50-60 ετών

O 30-39 ετών
O Άνω των 60 ετών

O Γυναίκα

O 40-49 ετών

O Άνδρας

Από ποιο κράτος μέλος/περιφέρεια της ΕΕ προέρχεστε; __________________________________________
Σε ποια γλώσσα προτιμάτε να διεξαχθεί το εργαστήριο;

________________________________

Annex 6 – Template initial needs assessment questionnaire

Σχετικά με τις γνώσεις σας περί του ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου
Ναι

Όχι

O

O

Στην παρούσα θέση σας, χειρίζεστε υποθέσεις
στις οποίες εφαρμόζεται το οικογενειακό δίκαιο;

O

O

Στην παρούσα θέση σας, χειρίζεστε υποθέσεις
στις οποίες εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο;

O

O

Στην παρούσα θέση σας, χειρίζεστε υποθέσεις
στις οποίες εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο;

Πολλές

Κάποιες

Λίγες

Ποιες είναι οι γνώσεις σας σχετικά με το ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο;
Έχω ακουστά τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ



Έχω καλή γνώση του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ



Έχω πρακτική εμπειρία ως προς την εφαρμογή του νέου
κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ



Έχω ακουστά τη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων
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Έχω καλή γνώση της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων



Έχω χρησιμοποιήσει τη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων



Έχω ακουστά την οδηγία της ΕΕ για τη διαμεσολάβηση



Έχω καλή γνώση της οδηγίας της ΕΕ για τη διαμεσολάβηση



Έχω εμπειρία όσον αφορά τη διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση



Έχετε εμπειρία στη χρήση των ιστοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εάν ναι, ποιους έχετε
χρησιμοποιήσει;
O Curia
O Eur-lex

O Διαδ. πύλη e-Justice
O Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας
O Ιστότοπος Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ)
O N-lex

Τι είναι πιο σημαντικό για εσάς όταν επιλέγετε ένα συνέδριο ή ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα;
O Η ανάγκη για επιμόρφωση
O Η ευκαιρία για δικτύωση
O Οι ομιλητές υψηλού επιπέδου O Η τοποθεσία

O Η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής
O Οι διεθνείς ανταλλαγές

Γιατί εγγραφήκατε σε αυτό το πρόγραμμα;
______________________________________________________________________________________

Θέλετε μια πιο γενική εισαγωγή στο θέμα ή μια πιο διεξοδική ανάλυση;

O Γενική εισαγωγή

O Ενδιάμεσο επίπεδο

O Πιο διεξοδική ανάλυση

Για ποια άλλα θέματα θα επιθυμούσατε περισσότερη επιμόρφωση;
______________________________________________________________________________________

Τι δυνατότητες έχετε να διαδώσετε τις πληροφορίες που λάβατε κατά τη διάρκεια του παρόντος
εργαστηρίου σε άλλους συναδέλφους σας;
_____________________________________________________________________________________

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
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Διοργανωτής εργαστηρίου
Annex 7 – Template list of participants

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού
Κατάλογος συμμετεχόντων
«Τίτλος Όνομα Επώνυμο»
«Επαγγελματική θέση»
«Οργανισμός»
«Οδός»
«Ταχ. κώδικας» «Πόλη»
«Χώρα»
«Διεύθυνση e-mail»

««Τίτλος Όνομα Επώνυμο»
«Επαγγελματική θέση»
«Οργανισμός»
«Οδός»
«Ταχ. κώδικας» «Πόλη»
«Χώρα»
«Διεύθυνση e-mail»

«Τίτλος Όνομα Επώνυμο»
«Επαγγελματική θέση»
«Οργανισμός»
«Οδός»
«Ταχ. κώδικας» «Πόλη»
«Χώρα»
«Διεύθυνση e-mail»

«Τίτλος Όνομα Επώνυμο»
«Επαγγελματική θέση»
«Οργανισμός»
«Οδός»
«Ταχ. κώδικας» «Πόλη»
«Χώρα»
«Διεύθυνση e-mail»

«Τίτλος Όνομα Επώνυμο»
«Επαγγελματική θέση»
«Οργανισμός»
«Οδός»
«Ταχ. κώδικας» «Πόλη»
«Χώρα»
«Διεύθυνση e-mail»

«Τίτλος Όνομα Επώνυμο»
«Επαγγελματική θέση»
«Οργανισμός»
«Οδός»
«Ταχ. κώδικας» «Πόλη»
«Χώρα»
«Διεύθυνση e-mail»
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (ΑΡΧΙΚΗ)
Η γνώμη σας μετράει: για να βοηθήσουμε τους μελλοντικούς συμμετέχοντες, θα θέλαμε να μας απαντήσετε εν
συντομία στις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την επιμορφωτική ενότητα που μόλις παρακολουθήσατε. Θα
επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας σε έναν μήνα για να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο της επιμόρφωσης στην
καθημερινή σας εργασία.

Annex 8 - Initial immediate evaluation form
Σχετικά με εσάς
Επάγγελμα:
O Μέλος του δικαστικού σώματος
O Συμβολαιογράφος

O Δικηγόρος - ελεύθερος επαγγελματίας
O Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): ________________________

Σχετικά με την παρούσα επιμορφωτική ενότητα
Πώς μάθατε για αυτήν την επιμορφωτική ενότητα;
Μέσω e-mail
Από τη διαδικτυακή πύλη e-Justice της ΕΕ
Από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκω
Από συζητήσεις

O
O
O
O

O
O
O
O

Με ταχυδρομική επιστολή σχετικά με το πρόγραμμα
Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας μου
Από το εθνικό ινστιτούτο επιμόρφωσης δικαστικών
Με άλλο τρόπο __________________________

Τι σας άρεσε ιδιαίτερα σε αυτήν την επιμορφωτική ενότητα;
__________________________________________________________________________________________
Τι δεν σας άρεσε σε αυτήν την επιμορφωτική ενότητα;
__________________________________________________________________________________________
Πολύ
καλή

Ποια είναι η αξιολόγησή σας για…;
το περιεχόμενο της επιμόρφωσης:
Εξετάστηκε το αντικείμενο όπως περιμένατε;
Αποκτήσατε νέες γνώσεις για το αντικείμενο;
Λάβατε χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή;
τη δομή του εργαστηρίου:
Δόθηκαν οι πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο;
Αναλύθηκε αποτελεσματικά το περιεχόμενο του εργαστηρίου;
Ήταν ικανοποιητική η διάρκεια του εργαστηρίου;

Καλή

Ικανοποι
ητική

Επαρκής

Κακή


















τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης:
Εξυπηρέτησαν τον σκοπό της επιμόρφωσης οι επιμορφωτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν;

Ποια μέθοδος, συγκεκριμένα; _______________________________________________________________
Υπήρξαν αρκετές εναλλαγές στις επιμορφωτικές μεθόδους;


Εάν όχι, για ποιον λόγο (υπερβολικά πολλές, υπερβολικά λίγες); _____________________________________
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Ήταν αποτελεσματική η ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής;


Εάν όχι, για ποιον λόγο (υπερβολικά θεωρητικό, υπερβολικά πολλές ασκήσεις); _________________________
Ήταν αρκετά διαδραστικό το εργαστήριο;


Εάν όχι, για ποιον λόγο (υπερβολικά πολλή συζήτηση, υπερβολικά λίγη); _______________________________
τον Κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων:
Σας φάνηκε χρήσιμος ο Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων;
Σας βοήθησε ο Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων να
παρακολουθήσετε καλύτερα το εργαστήριο; 
Εξηγήθηκε το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων με σαφή τρόπο;










Ήταν ο Κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων εύκολος στη χρήση;


Είδατε όλες τις θεματικές μονάδες (Ναι, Όχι); ___________________________________________________
Εάν ναι, ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη για την προετοιμασία για το εργαστήριο; ____________________




Τι πιστεύετε για τη συνολική παρουσίαση;
Τι πιστεύετε για τη δομή πλοήγησης;

Πώς αξιολογείτε το μέρος σχετικά με τη γονική μέριμνα
σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα;

Για ποιον λόγο; ____________________________________________________________________________
Πώς αξιολογείτε το μέρος σχετικά με τη διαδικασία εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως;

Για ποιον λόγο; ____________________________________________________________________________
Πώς αξιολογείτε το μέρος σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση;

Για ποιον λόγο;_____________________________________________________________________________
Σας βοήθησαν τα τεστ να ελέγξετε τις γνώσεις σας;

Εάν ναι, ποιο συγκεκριμένα
(το αρχικό, το τεστ για τη Μονάδα Ι, για τη Μονάδα ΙΙ, για τη Μονάδα ΙΙ); ______________________________
Σας βοήθησαν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των τεστ;
το πακέτο χρήστη:
Σας βοήθησε η τεκμηρίωση που λάβατε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου;
Σας βοήθησε η τεκμηρίωση που λάβατε
σε ηλεκτρονική μορφή (USB) κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου;
τις εκθέσεις των κρατών μελών:
Αποτέλεσαν οι εκθέσεις κρατών μελών χρήσιμο εργαλείο;
Θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που περιείχαν ήταν σχετικές με το αντικείμενο;
Ήταν εύκολη η πλοήγηση στο υλικό;
τα διαδικτυακά εργαλεία:
Λάβατε νέες πληροφορίες για τα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία;










Παρουσιάστηκαν αποτελεσματικά τα διαδικτυακά εργαλεία;
Θα τα χρησιμοποιείτε στο μέλλον (Ναι, Όχι, Για ποιον λόγο); ______________________________________
τις οργανωτικές πτυχές:
Προκαταρκτικές πρακτικές πληροφορίες
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Εκτέλεση του προγράμματος
Βοήθεια κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
Χώρος διεξαγωγής
Θα συνιστούσατε αυτό το εργαστήριο σε συναδέλφους;
Για ποιον λόγο;

Ναι

Όχι

O

O

__________________________________________________________________________________________

Αξιολόγηση σχετικά με τη δομή των συνεδριών και τους εκπαιδευτές
Πολύ
καλή

Καλή

Ικανοποι
ητική

Επαρκής

Σχόλιο

Κακή

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις
διασυνοριακού χαρακτήρα


____________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


______________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


__________________________________

Δικονομικές διατάξεις σε
υποθέσεις οικογενειακού
δικαίου


______________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


______________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


______________________________________________

Διαδικασία εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως
σε υποθέσεις οικογενειακού
δικαίου


____________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


______________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


______________________________________________

Οικογενειακή
διαμεσολάβηση


______________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


______________________________________________

Όνομα εκπαιδευτή


______________________________________________
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ)
Παρακολουθήσατε πρόσφατα μια επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τις ευρωπαϊκές νομικές πράξεις που αφορούν
τη δικαστική συνεργασία σε υποθέσεις αστικού δικαίου. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε εν συντομία στις
ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο αυτής της επιμόρφωσης στην καθημερινή σας εργασία.
Annex 9 – Template mid-term evaluation questionnaire

Σχετικά με εσάς
Επάγγελμα:
O Μέλος του δικαστικού σώματος
O Συμβολαιογράφος

O Δικηγόρος - ελεύθερος επαγγελματίας
O Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): _________________________

Πολύ

Σε κάποιο
βαθμό

Ελάχιστα

Καθόλου

Σχετικά με το εργαστήριο: σε ποιον βαθμό…;
σας βοήθησαν οι γνώσεις που λάβατε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
να κατανοήσετε καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην πράξη;



ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση σχετικά με τις ευρωπαϊκές νομικές πράξεις
για τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου;



ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση σχετικά με τη διαδικασία εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως;



ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση σχετικά με τη διασυνοριακή
οικογενειακή διαμεσολάβηση;



ήταν χρήσιμες οι ασκήσεις εργαστηρίου;


Ναι

Όχι

O

O

έχετε χρησιμοποιήσει το πακέτο χρήστη στην εργασία σας;

O

O

έχετε χρησιμοποιήσει τον κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων στην εργασία σας;

O

O

έχετε εκπαιδεύσει άλλους συναδέλφους στη διασυνοριακή δικαστική
συνεργασία σε υποθέσεις αστικού δικαίου από τότε που
παρακολουθήσατε την επιμορφωτική ενότητα;

O

O

έχετε διατηρήσει επαφές με τους άλλους συμμετέχοντες του εργαστηρίου;

O

O

έχετε χειρισθεί υποθέσεις διασυνοριακής δικαστικής
συνεργασίας σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου από
τότε που παρακολουθήσατε την επιμορφωτική ενότητα;

Σχόλια:
_________________________________________________________________________________________

Παράρτημα 8 – Πρότυπο ερωτηματολογίου μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης

Έχετε χρησιμοποιήσει τους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που παρακολουθήσατε το
εργαστήριο; Εάν ναι, ποιον;
O Curia
O Eur-lex

O Διαδ. πύλη e-Justice
O Ιστότοπος Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

O Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας
O N-lex

Μελλοντικά εργαστήρια επιμόρφωσης
Για ποια θέματα πρέπει να οργανωθούν παρόμοια μελλοντικά εργαστήρια επιμόρφωσης;

O Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

(Βρυξέλλες Ι), επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, απόδειξη, ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, διαδικασία
μικροδιαφορών και άλλες πράξεις αστικού δικαίου

O Οικογενειακό δίκαιο: διασυνοριακό διαζύγιο: δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο, υποχρεώσεις διατροφής
και άλλα θέματα οικογενειακού δικαίου

O Κανονισμοί σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές («Ρώμη Ι») και μη συμβατικές («Ρώμη ΙΙ»)
ενοχές

O Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
O Άλλο: ________________________________________________________________
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
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Outline
Parental responsibility and
the protection of the child
 Basic elements of Brussels IIbis
Regulation
 Jurisdiction
 Provisional measures
 Applicable law


Parental responsibility and
the protection of the child – outline


International background







European Union







UN – UNCRC
Council of Europe – ECHR and Convention on the exercise of
children’s rights
HCCH – 1980, 1996 Hague Conventions
MSs’ international and bilateral treaties

TEU
Charter of Fundamental Rights of the EU
European Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the
child’
Judicial co-operation in cross-border family law cases

National law of MSs


Sources of law on parental responsibility matters

Parental responsibility and
the protection of the child 1.


UN Convention on the Rights of the Child



All EU MSs have ratified
Significant articles








Protection against all forms of discrimination [Art. 2]
Primary consideration: best interest of the child [Art. 3 (1)]
States and parents/relatives are responsible for the well-being of
the child [Art. 3(2)]
States should respect the parents’ responsibilities [Art. 5]
Right of the child to be cared by his/her parents [Art. 7(1)]
Right of the child to preserve the family relations [Art. 8(1)]
Child should not be separated from his/her parents against their
will except for the case if it is in the best interest of the child
 Neglect
 Parents living separately [Art. 9(1)]

Parental responsibility and
the protection of the child 2.


UN Convention on the Rights of the Child


Significant articles









Right of the child to maintain personal relations and direct
contact with parents living separately from him/her [Art. 9(3)]
Even if living in different states [Art. 10(2)]
States should combat against illegal transfer of the child and
non-return from abroad [Art. 11(1)]
Right of the child to express his/her views [Art. 12(1)]
Child is provided the opportunity to be heard [Art. 12(2)]
Prohibition of unlawful interference with the child’s family [Art.
16(1)]
The parents in principle have common parental responsibilities
[Art. 18(1)]
Right of the child for alternative care if it is needed [Art. 20(2)]

Parental responsibility and
the protection of the child 3.


Council of Europe Treaties – several
 European Convention of Human Rights of 1950




Main point: Article 8(1) on right to respect for private and
family life: everyone has the right to respect for his private
and family life, his home and his correspondence. [Strict
exceptions in Art. 8(2)].

European Convention on the Exercise of Children’s Rights
of 1996





Grants procedural rights to the child and facilitates the
exercise of these rights [Art. 1(2)]
Right of the child to receive all relevant information [Art. 3]
Right of the child to be consulted and express his/her views
Responsibility of judicial authorities (also to act speedily [Art.
6-7]

Parental responsibility and
the protection of the child 4.


Conventions of the Hague Conference on Private
International Law – several
 HC of 1980 on the Civil Aspects of International Child
Abduction
 HC of 1996 on Protection of Children






Close link between the Brussels IIA and the 1996 Convention
Some coherence between their provisions
The commentaries of the EU law and HCCH law provide
mutual assistance in interpretation

International and bilateral treaties (MSs are parties)

Parental responsibility and
the protection of the child 5.


Treaty of the European Union





Art. 3(3) commitment: the EU promotes – among others –
the rights of the child.
Art. 19 on effective legal protection

Charter









binding force since December 2009
establishes the citizenship of the Union
creates an area of freedom, security and justice
first EU document declaring the fundamental rights
strengthens the protection of fundamental rights
first recognition of children’s special status
move towards the self-standing rights of children
the CJEU and national courts have to observe it

Parental responsibility and
the protection of the child 6.


Charter



(Chapter on Equality) Art. 24 The rights of the child
(based on UN CRC)
Child-focused provisions








right to protection and care for their well-being
right to express their views freely
expressed views have to be taken into attention
 (age, maturity)
child’s best interest has priority
right to maintain on a regular basis a personal relationship
and direct contact with both parents unless that is contrary to
the best interest

(Chapter on Solidarity) Art. 32 Prohibition of child
labour and protection of young people at work

Parental responsibility and
the protection of the child 7.


Charter


(Chapter on Justice) Art. 47. Right to an effective
remedy and a fair trial






right to fair and public hearing within reasonable time
right to have the possibility of being advised and represented
right to available legal aid

EU Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the child’





commitment to protect and fulfil the children’s rights
child-friendly system of justice
promotes the recognition and enforcement of decisions on
parental responsibilities
development of training activities for judges

Parental responsibility and
the protection of the child 8.


EU promotes judicial co-operation in civil matters with
cross-border elements


Amsterdam Treaty – Community competence in matters of
judicial co-operation in order to establish an area of freedom,
security and justice [Art. 61(c), 65, 67]






civil measures with cross-border implications and necessary for
proper functioning of the internal market

Nice Treaty – amended Art 67 to provide for a co-decision
procedure for measures provided in Art. 65 with the exception
of aspects relating to family law
Lisbon Treaty – TFEU – Art. 81
 Aim of developing judicial co-operation in civil matters
having cross-border implications based on the principle of
mutual recognition of judgments and of decisions in
extrajudicial cases

Basic elements in the
Brussels IIbis Regulation – outline





Significance
History
Material scope and definitions
Relation to other international instruments



Conventions of HCCH
Hague Convention of 1996 on jurisdiction, applicable
law, recognition, enforcement and cooperation in
respect of parental responsibility and measures for
the protection of children (the 1996 Hague
Convention; Convention on Child Protection)

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 1.



Council Regulation No 2201/2003 – matters of parental
responsibilities (Practice Guide)
Motivation: different systems of PIL rules may hinder
the free movement and the proper functioning of the
internal market – 1347/2000/EC Regulation





for parental responsibility matters in marital or after-marital
crisis
limited to children born within wedlock

Change – 2201/2003/EC Regulation



Territorial and temporal scope – 03/01/2005; with the
exception for Denmark
Personal scope – cross-border case in parental responsibility
matters

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 2.







Material scope – ‘in civil matters relating to the
attribution, exercise, delegation, restriction or termination
of parental responsibility’ [Art. 1(1)(b)]
Art. 1(2) non-exhaustive list of these matters
Art. 1(3) excluded from the Regulation
Art. 2 Definitions
‘civil matters’
 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’
 Decision on the child’s taking into care and placement
in a foster family adopted in public law context relating
to child protection?
 CJEU – Yes

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 3.












Reasons:
- ‘civil matters’ is not defined
- independent concept (by analogy)
- decision to take a child into care is not excluded
[Art. 1(3)]
- albeit not included in the list [Art. 1(2)]
- Recital 5 in the preamble – ensuring equality for all
children even in cases of child protection
- Recital 10 in the preamble – some public measures are
excluded
- taking into care and placement are closely linked
- exclusion would be in contrast to the goal of Regulation
- autonomous interpretation is needed
- objectives can be attained by Community law definitions

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 4.




‘parental responsibility’ – all rights and duties relating to the
person or the property of a child which are given to a natural or a
legal person by judgment, by operation of law or by an agreement
having legal effect (includes right of custody and rights of access)
[Art. 2.7]
 independent and autonomous interpretation is needed
 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’
 placement is in Art 1(2)(d) – taking into care and placement
are closely linked to each other
‘holder of parental responsibility’ [Art. 2.8], ‘rights of custody’ [Art.
2.9], ‘rights of access’ [Art. 2.10]
 independent and autonomous interpretation is needed
 equal and uniform application is needed
 that means: context of the provision, objective pursued by
that legislation

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 5.







Relations with other legal instruments [Art. 59]
 Regulation supersedes conventions existing at the time
of entry into force of the Regulation [Art. 59(1)]
Relations with other international conventions [Art. 60]
 enumerates concrete conventions over which this
Regulation has precedence
Relations with the 1996 Hague Convention [Art. 61]
The Regulation applies



the child has his/her habitual residence in a MS
the recognition and enforcement of a judgment given in a
court of a MS on the territory of another MS, even if the
child’s habitual residence is on the territory of a third State
(being contracting Party to the Convention)

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility – outline



Complete system of jurisdiction in the child’s best interest
and the proximity
Judicial co-operation and mutual trust is emphasized



System:










general ground: habitual residence [Art. 8]
exceptional grounds (no habitual residence) [Art. 9,10,
12,13]
no jurisdiction under Art. 8-13 and another MS has
jurisdiction under the Regulation [Art. 17]
no court is competent - residual jurisdiction [Art. 14]
transfer to the better placed court [Art. 15]
lis pendens [Art. 19(2)]

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 1.



Complete system of jurisdiction in the child’s best
interest
Jurisdiction in cross-border case – points out the MS




National procedural rules – competent court, dispute
Conflict law rules and at last national substantial law – dispute
Seized court has to control ex officio the jurisdiction – Art.17
 if it doesn’t have jurisdiction and other MS has – declares
that it has no jurisdiction
 What about transferring the case?
 Case C-523/07 [2009] ‘A’
 no explicit provision BUT in the best interest of the child
 has to inform – directly or through the central authority –
the court having jurisdiction

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 2.


MS where the child is habitually resident at the time the
court is seized Art. 8.








main connecting factor
principle of geographical proximity
most appropriate forum in best interest of the child
factual concept – deliberately no definition
circumstances of each case
burden on the court – great difficulties
Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU ‘2010] ‘Mercredi’
 autonomous interpretation
 attitude of national law has no relevance
 habitual residence based connecting factors in other areas of
European law has no direct relevance, cannot be transposed

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 3.


Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’
 actual presence in a MS – physical presence is enough?
 not in any way temporary or intermittent presence
 length is not defined – certain duration
 no minimum duration is established
 but not mere temporary presence
 some degree of integration by the child in a social and family
environment
 ‘actual centre of interest’
 relevant factors are: duration, regularity, conditions and reasons
for the move in and stay, nationality, place and conditions of
attendance at school, linguistic knowledge, family and social
relationships of the child
 intention of the parents to settle with the child in a MS
 practical steps: purchase or lease a property in a MS
 short stay, peripatetic life don’t indicate habitual residence

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 4.


Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’
 age of child determines the factors – those can vary


(infants, young children, school age children, who had left school)

young child – family environment = circle of people on whom
the child is dependent
age may have particular importance
parental intention, duration, child’s factual connections – may
vary – balancing?
 - depends on age of the child







Independent, autonomous and uniform interpretation
throughout the EU , having regard to the context of the
provision and objective of that legislation - settled caselaw of the CJEU

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 5.




Exceptions to the general rule Art. 9, 10, 12, 13
 jurisdiction of a MS where the child is not habitually
resident
 strict interpretation is demanded
Art. 9 Continuing jurisdiction of the child’s former
habitual residence
 Conjunctive requirements:







child moves lawfully from one MS to another MS
acquires a new habitual residence there
there is a judgment on access rights
they are within three months from the move
the holder of access rights has his/her habitual residence in
the former MS (MS of the child’s former habitual residence)
the holder of access rights does not accept the change of
jurisdiction

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 6.



Art. 10 Wrongful removal
Art. 12 Prorogation of jurisdiction
 Two different situations:


court of a MS exercising jurisdiction by virtue of Art. 3 and






one of the spouses has parental responsibility
this has been accepted
this is in the superior interest of the child

court of a MS to which the child has substantial connection


in particular because one parent has habitual residence there
/child’s nationality - other ground is also possible

this has been accepted
 this is in the best interest of the child




(best interest = superior interest)

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 7.


Art. 13 Jurisdiction based on the child’s presence
 Court of the MS where the child is present
 Requirements:
it is impossible to determine the habitual residence
 Art 12 cannot be applied
‘habitual residence’ is not equal to ‘presence’






Art. 14 Residual jurisdiction
 No court has jurisdiction upon Art. 8-13 – jurisdiction
has to be determined by the own rules (national PIL
rules)

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 8.


Art. 15 Transfer to a court which is better placed to
hear the case









in exceptional circumstances
there is no transfer to a third court
child must have particular connection to another court
 (five situations are enumerated)
cumulative requirements
technically  seized court can invite the parties to introduce a request at
another court
 directly requests the another court to take over the case
 European Judicial Atlas in Civil matters on competent
courts
 co-operation directly or through the central authorities
Transfer is foreseen in 1996 Hague Convention

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 9.






Art. 15
Cumulative requirements of transfer:
 the child has one of the enumerated ‘particular connections’
 the court received a request of transfer from other court or one
party or the court wishes of its own motion
 it is in the best interest of the child
 at least one party accepts it
If all ‘yes’ the court has two alternatives: requests the court or
invites the parties.
If the another court declines jurisdiction or the invited parties do
not seize the another court within the time-limit, this court has to
exercise its jurisdiction.

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 10.









Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are
brought in two MSs
same proceedings: same child and same cause of action
parallel actions – irreconcilable judgments – occurs
court first seized has to examine its jurisdiction
court second seized has to stay the proceeding and wait
if court first seized considers itself competent – the court
second seized declines jurisdiction
if court first seized does not have jurisdiction – the court
second seized can continue proceeding
generally there is only one habitual residence

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 11.



Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are
brought in two MSs
Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’
 there is no requirement that the parties to the proceeding should
be the same
 the terms used in 19(2) are to be interpreted in an autonomous
way
 problematic whether there can be lis pendens between an action for
provisional measure and an action initiating substantive
proceeding if the claims are directed to receive judgment which is
enforceable in another MS
 there is no lis pendens if the action brought before the court first
seized contains no ground justifying the jurisdiction as to the
substance of the matter
 if it is evident that the court first seized might have such
jurisdiction, the court second seized has to stay the proceeding

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 12.



Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are
brought in two MSs
Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’






the court second seized has to examine whether the
judgment of the court first seized was a preliminary step
or a provisional measure
co-operation is emphasized: the court second seized has
to seek information, communicate with the court first
seized (upon the judicial cooperation and mutual trust)
‘Ultima ratio’ is the approachment of the central authority

Provisional measures 1.


Art. 20 Provisional (protective) measures







MS can take provisional, including protective measures in
respect of persons or assets in that State in accordance
with the national law even if court of another MS has
jurisdiction as to the substance of the case.
Cease to apply when that court has taken measures it
considers appropriate – jurisdiction is not conferred

Example from the Practice Guide A family is travelling by car on their summer holiday. In the
other MS they are victims of a traffic accident, where they are
all injured. The child is only slightly injured, but both parents
arrive at the hospital in a state of coma. The authorities of this
MS urgently need to take certain provisional measures to
protect the child who has no relatives in that MS. They can
decide on a provisional basis, to take measures to protect the
child. These measures cease to apply once the courts of
Member State having jurisdiction have taken a decision.


Provisional measures 2.


Art. 20 Provisional (protective) measures


Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’



exceptional measure – strict interpretation is needed
Three cumulative conditions:
 urgency
 in respect of persons or assets in the MS where those
courts are situated
 provisional
Urgency
 relates to the situation of the child and
 to the impossibility of bringing it before the court having
jurisdiction as to the substance
 change of circumstances as the child settled well into the
new circumstances (after wrongful removal)?





Provisional measures 3.


Art. 20 Provisional (protective) measures


Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’





In respect of persons/assets located in that MS
 provisional measure on custody affects not only the child
but also the parent being in another MS
National provisional measure cannot be interpreted in
conflict with the Community law and the fundamental rights
of the Charter
Provisional measure cannot be in contrast to the
fundamental right, e.g. right to direct personal contact with
the other parent
National procedural rules are different



Art. 11-12 of 1996 Hague Convention





Provisional measures 4.


Art. 20 Provisional (protective) measures




Case C-403/09 PPU ‘Detiček’ [2010]
 Provisional measure cannot be in contrast to the fundamental
right, e.g. right to direct personal contact with the other
parent
 Art. 20 cannot be interpreted in such a way that it is used as
an instrument for prolonging the factual situation caused by
the wrongful conduct
Case C-523/07 ‘A’ [2009];
 provisional measure may (has to be) applied if the situation
endangers the child’s welfare, health, development
 immediate adoption
 effectiveness of these measures have to be examined
 best interest of the child demands that this court should
inform the court having jurisdiction about these provisional
measures

Applicable law 1.




Brussels IIbis does not contain any regulation on
applicable law
Conflict of law rules – international (bilateral)
conventions and national law
1996 Hague Convention






all EU MSs have signed
in force (now) in 24 MSs, in three countries it has not been
ratified yet
Art. 52 – it does not affect any international instrument to
which Contracting States are Parties and contains
provisions on matters covered by the Convention
contains conflict of law rules



universal application
public policy clause

Applicable law 2.




Main distinction: judicial or administrative authorities
exercise their jurisdiction/no intervention by those
authorities
Judicial or administrative authorities take measures directed
to the protection of the child’s person or property [Art. 15]
 ‘lex fori’ – the authorities apply their own law
 exceptionally, in case of substantial connection and if the
child’s interest requires – this law may be applied
 solution with advances






proximity (child’s habitual residence)
best known rules
no extra information is needed
low costs
enforcement

Applicable law 3.
Attribution or extinction of parental responsibility
 by operation of law without the intervention of authority
[Art. 16(1)]
 law of the State of the child’s habitual residence
 By an agreement or unilateral act [Art. 16(2)]
 law of the State of the child’s habitual residence at the
time when that agreement/unilateral act takes effect
 If the habitual residence changes, the law of the State of
the new habitual residence will govern the attribution of
parental responsibility by the operation of law
 Changeability or continuity?
 The exercise of parental responsibility [Art. 17]
 law of the State of the child’s habitual residence


Brussels, 3rd December 2012
Simona Bacsin, judge

Outline







Child protection in the international instruments;
Brussels II bis Regulation- basic elements;
Jurisdiction;
Recognition and enforcement of judgments;
Applicable law;

General legislative Framework


 1989 United Nation Convention on the Rights of the
Child (UNCRC)- general principles;
 1950 European Convention on Human Rights;
 1996 European Convention on the Exercise of
Children’s Rights;
 Convention of the Hague Conference on Private
International Law(HCCH);
 Article 24 and 32 of the Charter of Fundamental
Rights of the EU

Why does the EU need common
rules on Private International Law?



 Foreseeability;
 Existence of ‘exorbitant’ rules of jurisdiction;
 Prevention of ‘rush to a court’ and ‘forum
shopping’;
 Necessity of free movement of court decisions.

EU legal instruments in the family
matters



 Brussels II bis Regulation- matrimonial matters and
matters of parental responsibility ;
 Rome III Regulation -matrimonial matters;
 Council Regulation(EC) 4/2009- Maintenance
obligation
 Ongoing projects: Matrimonial property regimes;
Registered partnership;
Regulation (CE)650/2012;

Other useful instruments


 Legal Aid (Directive 2003/8/EC)
 Mediation(Directive 2008/52/EC)
 Serving Documents
(Regulation 1393/2007)
 Taking evidence
(Regulation 1206/2001)

Area distinction


 Regulations on the jurisdiction, recognition and
enforcement of the judgments;
 Regulations on the applicable law;
 Two in one regulations;



Jurisdiction, recognition and
enforcement of the judgments

Applicable law

 Regulation 2201/2003 Regulation 1259/2010Brussels II bisRome III( matrimonial
(Matrimonial matters and
matters);
matters of parental
 No E.U. instruments on
responsibility )
applicable law in the
matters of parental
responsibility

Jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of the judgments/ two in one Regulation


Council Regulation (EC) No 4/2009
on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and cooperation in matters
relating to maintenance obligations/ 18.06.2011

Brussels II bis Regulation-Council
Regulation(EC) 2201/2003;


 is the most significant EU instrument in the area of
cross-border family disputes;
 Rationale - Free movement of person has increased
the number of international couples in the EU (about
16 million) and the potential number of cross-border
disputes;
 When these disputes arise, the parents should know
in which court case should be heard and what crossborder effects the judgment may have.

The historical background


 Council Regulation no.1347/2000 on jurisdiction,
recognition and enforcement of judgments on
matrimonial matters and matters of parental
responsibility for children of both spouses- Brussels
II Regulation;
 Council Regulation no.2201/2003- Brussels II bis
Regulation;

Provisions meant to improve the Regulation


 Extend the provisions to all children involved in
proceedings;
 Have created a helpful hierarchy of jurisdiction
rules on children matters, especially based on
habitual residence;
 Have improved the system of recognition and
enforcement of access orders;
 Strengthening return provision in child abduction
cases;

Helpful, but not compulsory. Useful?


 Practice Guide for the application of the new
Brussels II bis Regulation –drawn up by the
European Commission
 http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guid
e_new_brussels_ii_en.pdf

Brussels II bis

 Time applicability
 From 1 March 2005 for all EU Member States, with
the exception of Denmark;

 From 1st January 2007 for Romania and Bulgaria;

Matters covered by Regulation


 Matrimonial matters;

 Parental responsibility;

Questions (1)


 Are there sufficient grounds to justify a
joint regulatory framework for parental responsibility
and divorce, only because matters of parental
responsibility arise in a certain number of legal
separation or divorce cases?

Instruments to be considered


 Rome III Regulation contain rules on applicable law
in matters of divorce and separation, but not on
parental responsibility;
 Maintenance obligation has a separate regulatory
frameworks -Council Regulation(EC) 4/2009;

Parental responsibility - a definition


 All civil matters concerning “the attribution, exercise,
delegation, restriction or termination of parental
responsibility”- article 1(b) ; similar to 1996 Hague
Convention
 Term with wider range of meaning than ‘parental
custody’

Parental responsibility-article 1(2)- not exhaustive,
merely illustrative


 Rights of custody and rights of access;
 Guardianship, curatorship and other institution;
 The designation and function of any person having charge of
the child’s person or property;
 Placement of the child in a foster family or in institutional care;
 Measures relating to the administration, conservation or
disposal of the child’s property, meant for child protection;

Parental responsibility- matters excluded-1(3)


 the establishment or contesting of a parent-child relationship;
 adoption ( international regulated by 1993 Hague Intercountry Adoption
Convention);
 the name and forenames of the child;
 emancipation;
 maintenance obligations (Regulation 4/2009);
 trusts or succession (just regulated by Regulation 650/2012);
 measures taken as a result of criminal offences committed by children;

‘Parental responsibility ‘ illustrated by
C-435/06



 The terms in the Regulation must be defined autonomously
/independent from national law by the European Court of
Justice to ensure equal treatment of children throughout the EU;

 “Parental responsibility” is a broad term including ”..all rights
and duties relating to the person or the property of a child which
are given to a natural or legal person by judgment, by operation
of law or by an agreement having legal effect” ;
 C-435/06 and C-523/07;

Relevant terms-article 2


 Relevant terms are being defined autonomously and independent of
the laws of the MS
 ‘holder of parental responsibility’ -means any person having
parental responsibility over a child;
 ‘rights of custody’ -includes rights and duties relating to the care of
the person of a child, and in particular the right to determine the child's
place of residence;
 ‘rights of access’ -includes in particular the right to take a child to a
place other than his or her habitual residence for a limited period of
time;

Is there a definition of the child/ minor’s age
limit?



 Brussels II bis does not establish a maximum age for minors
and leaves this question to national law;
 1996 Hague Convention on child protection-18 years;
 1980 Hague Convention-16 years;

Jurisdiction


 General rule- Article 8- habitual residence of the
child;

 Exception to the general rule- articles 9, 10, 12, 13;

Article 8- possible shortcomings


 EU Regulations do not base their provisions on the
same rule of jurisdiction;
 The difficulties of interpretation,

Differences


 Brussels I Regulation- Domicile- legal sense;

 Brussels Ii bis Regulation- Habitual residencefactual relationship between a person and a place;

Habitual residence -The term is a key concept that is
not defined in the Regulation


 C-523/07The term “ habitual residence ”shall be interpreted autonomously and it
can be understood as ”permanent and usual centre of interests of person
chosen with the intention to live there permanently”
Criteria:
 duration, regularity,
 conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the
family’s move;
 the child’s nationality;
 the place and conditions of attendance at school;
 linguistic knowledge ;
 the family and social relationships of the child.

Difficulties of interpretation


 The national court establish the habitual residence of the child, taking into
account of all circumstances specific to each individual case.
Criteria:
 duration, regularity,
 conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the family’s
move;
 the child’s nationality;
 the place and conditions of attendance at school;
 linguistic knowledge ;
 the family and social relationships of the child.

 Differences between ‘mere presence’(article 13) and ‘habitual residence’(article
8)

Habitual residence-Exceptions-


 Rights of access- exceptional cases- article 9;
 Forum of matrimonial action-article 12 (1);
 The child close ties - Forum of jurisdiction -article12(3);
 Jurisdiction of the state where the child is presently locatedarticle 13;
 Transferring the case -article 15;
 Residual jurisdiction- article 14;

1)Special grounds of jurisdiction- article 9


 Favours the holder of access( exclusive for visitation rights);

 Applies when the child moves lawfully from one Member State
to another and acquires a new habitual residence there;

 The first MS retains competence for a period of three months
following the relocation;

2)The forum of matrimonial case-article 12 (1);


 Applicable conditions:

 at least one of the spouses has parental responsibility;
 the jurisdiction of the courts has been accepted expressly or
otherwise in an unequivocal manner by the spouses and by the
holders of parental responsibility and it is in the superior
interests of the child;

The child close ties - Forum of jurisdiction article12(3)



 Applicable conditions:
 The child has a close link to a state (one of the
holders of parental responsibility is habitually resident there or
because the child is a national of that MS);

 Jurisdiction is consented by all parties and it is in the best
interests of the child;

Jurisdiction of the state where the child is presently
located-article 13


Conditions
•

If no habitual residence can be established and there is no
jurisdiction on the basis of article 12, the courts of the Member
State where the child is present have jurisdiction.

Transferring the case to a better placed court-article 15;


 Applicable conditions:
 The EU MS court must be better placed to hear the
case
 The child has a particular connection with that MS;
 The transfer is in the best interests of the child;

Transferring the case to a better placed courtarticle



Connectors - article 15 (3) :

 the new habitual residence of the child after the court
has been seised;
 the former habitual residence of the child;
 the place of the child's nationality;
 the habitual residence of a holder of parental
responsibility;
 the place of the property of the child, in cases concerning
the child’s property;

Forum non-convenience mechanism


The transfer may take place:
 on application from a party;
 of the court’s own motion, if at least one of the
parties agrees;
 on application of a court of another Member State, if
at least one of the parties agrees;

Two options for the court


 It may stay the case and invite the parties to
introduce a request before the court of the other
Member State,
 The other MS court may be directly requested;

“Lis pendens” principle


 Two cases concerning the same child and the same
cause of action brought in different Member States;
 The second court must stay proceedings until the
jurisdiction of the court first seised is established.
 Where the jurisdiction of the court first seised is
established, the second seised court must decline
jurisdiction in favour of first court.
Examples

“Lis pendens” principle


 C-296/2010;
 C-195/08 PPU;

Emergency jurisdiction – Provisional measures
under Article 20



Article 20 enables a court to take provisional, protective
measures where a child in the territory is at risk but
there is no jurisdictional ground available under the
Regulation for the court to take action.

Emergency jurisdiction – Provisional
measures under Article 20



 Case C-523/07 ;
 Case C-403/09;
 Provisional measures under article 11 and 12 of the
1996 Hague Convention;
 Differences between the legal national systems of
the MS;

Applicable law


 Brussels II bis Regulation does not contain any
provision on applicable law;
 The Hague Convention of 1996 on the International
Protection of Children- signed by all MS;
 Has not been ratified yet by Belgium, Italy and
Sweden;
 Differences and relationship between instruments;

The recognition and enforcement of judgments- historical
background


 The 1961 Hague Convention-absence of provision;
 The 1980 Luxembourg Convention- too many
grounds for refusing recognition and no enforcement
provision;
 The 1996 Hague Convention- no provision on
exequatur proceeding;
 The 1980 Hague Convention;

The recognition and enforcement of judgments


 Based on the principle of mutual trust and minimum
grounds for non-recognition;
 Accelerated procedure on rights of access(article
41) and return of the child(article 42)

 Free circulation of parental responsibility judgments
throughout the EU, strongly supported by the
European Court of Justice jurisprudence.

Recognition and enforcement of judgments


3 steps required:
 Recognition;
 Exequatur proceeding- the declaration of
enforceability;
 Enforcement of the decision-regulated by the
national law;

Recognition and enforcement of judgments


 No review of jurisdiction of the court of origin (article
24); progress to Brussels I;

 No review of the substance of the judgment (article
26);

Grounds of non-recognition for judgments relating to
parental responsibility



 Contrary to public policy taking into account the best
interests of the child;
 Without granting the child opportunity to a hearing;
 Infringement of any holder of parental responsibility
rights(the person did not have the opportunity to be
heard);
 Default of appearance;
 Irreconcilable judgments;

Enforcement proceedings


 2 steps
 1)Strictly formal procedure ( without any possibility of
opposing recognition);

 2)Possibility of an appeal within one month
period(article 33);

Special procedures- accelerated procedures


 Rights of access(article 41);

 Return of the child(article 42);

Rights of access(article 41);


 “The rights of access granted in an enforceable
judgment given in a MS is recognised and
enforceable in another MS without the need for a
declaration of enforceability and without any
possibility of opposing its recognition if the judgment
has been certified in the Member State of origin.”

Certificate-Annex III



 “The judge of origin shall issue the certificate using the standard form
in Annex III
(certificate concerning rights of access) only if:
 (a) where the judgment was given in default, the person defaulting was
served with the document which instituted the proceedings or with an
equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable
that person to arrange for his or her defense, or, the person has been
served with the document but not in compliance with these conditions,
it is nevertheless established that he or she accepted the decision
unequivocally;
 (b) all parties concerned were given an opportunity to be heard;
 (c) the child was given an opportunity to be heard, unless a hearing
was considered inappropriate having regard to his/her age or degree of
maturity;
 The certificate shall be issued ex officio whether there is a crossborder situation


 Thank you!

Simona Bacsin,
simona.bacsin@just.ro

CROSS-BORDER CHILD
ABDUCTION WITHIN THE
Brussels, 20.11.2012
Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens
Rechtanwältin/Attorney at Law, Potsdam, Germany

EU

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
1. History
o
o

o

concluded 25.10.1980, entered into force on 1.12.1983
as for November 2012: 88 Contracting States see status
table on the Website of the Hague Conference on Private
International Law: hhtp://www.hcch.net
all EU Member States are Contracting States

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION

2. Aim and basic principles
o

o
o

o
o

it is in the interest of a child not to be wrongfully retained or
removed from the country of its habitual residence, Art. 1
status quo ante shall be secured
prompt return of the child is the best way to secure the status
ante
protection of the custody rights of the left behind parent
fast proceedings, Art. 2

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
3. Helpful Tools
o
o
o
o
o

specialized child abduction section of the HCCH website
explanatory documents, good practice guides
case law databases (INCADAT)
statistics (INCASTAT)
European Hotline Number: 116000 reserved by the
European Commission for missing children

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
4. Application of the Convention, Art. 4 and
Art. 3
o

o
o
o
o

child under the age of 16 at the time of the breach of
custody
wrongful removal or retention according, Art. 3 lit. a)
breach of rights of custody, Art. 3, Art. 3 lit. a)
habitual residence, Art. 3 lit. a)
exercise of rights of custody, Art. 3 lit. b)

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
5. Rights of Custody
o

o
o
o
o
o

autonomous meaning of Rights of Custody according to the law of
the state of habitual residence of the child
but in accordance with Art. 5 > right to determine residence
under the law of the state of habitual residence or
granted by a court of the state of habitual residence or
granted by agreement having legal binding effect
to find out which is the applicable law on custody in the country of
habitual residence of the child:
o

Art. 15 Declaration and/or communication via the International Hague Network of
Judges

I.
o

THE HAGUE CONVENTION ON 1980
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
6. Exercise of Custody
o
o
o
o

Actual exercise of custody, Art. 3 lit b)
can be held by public authorities or by courts
can be held by foster families based on a placement order
only complete abandonment of custody rights indicates that
rights of custody have not been exercised at the time of
removal or retention of the child

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
7. Habitual Residence
o
o
o

o

o
o
o
o

no definition in the Hague Convention 1980, definition has been avoided
factual concept: individual’s actual connection to a place
not only a question of time to become habitual resident in a Contracting
State
time, housing, schooling, health care, social and cultural activities, language
skills
centre of gravity
intention of parent/s to move? vs. intention of child to move?
more than one centre of gravity?
does the interpretation of the ECJ in “Mercredi” and “A” also apply to
habitual residence in Art. 3 of the convention?

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
8. Return of the Child to the state of Habitual
Residence
o

o

o

if there is an unlawful removal or retention of the child the
child is going to be returned to the State of Habitual
Residence, Art. 12 lit. a)
if there is no agreement on return the court MUST order
the return
unless an exception applies

I.
o
o

o

o

o

o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
9. Exceptions according to Art. 13
no actual exercise of the custody rights at the time of removal
or retention, Art. 13 (1) lit a)
consent to or subsequently acquisition in the removal or
retention, Art. 13 (1) lit a)
grave risk that would expose the child to physical or
psychological harm, Art. 13 (1) lit b)
grave risk that would otherwise place the child in an intolerable
situation, Art. 13 (1) lit b)
Child’s objection to being returned, if it has attained an age and
degree of maturity at which it is appropriate to take account of
its views, Art. 13 (2)

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
10. Exceptions according to Art. 12 and 20
o

o

expiration of a period of one year after the commencement
of return proceedings, Art. 12
Return order would not be permitted by the fundamental
principles of the requested State relating to the protection
of human rights and fundamental freedoms, Art. 20

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

1. Aim and basic principles
o
o
o

o
o

cases involving only Member States
new and modified system as a complement to the Hague
Convention 1980
EU country in which the child was habitually resident
(“Member State of origin) immediately before the abduction
continues to have jurisdiction until the child is habitually
resident in another EU country (“requested Member State”)
even more expeditious proceedings
the child is giving the opportunity to been heard during the
proceedings, unless this appears inappropriate due to his or
her age and degree of maturity.

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

2. Aim and basic principles II
o

o

the judge must order the child’s return if it is established
that adequate arrangements have been made to ensure the
protection of the child after his or her return, Art. 11 (4)
If a court rules that a child is not to be returned, it must
transfer the case file to the competent court of the EU
country in which the child was habitually resident prior to
removal. This court takes the final decision as to whether or
not the child is to be returned, Art. 11 (4)-(8)

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

3. Aim and basic principles III
o
o
o

Regulation as international agreement on jurisdiction
National law applying for procedures and to identify courts
Concentration of courts in some Member States

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

4. Definitions, Art. 2 Regulation Brussels IIbis
o
o

definitions of custody and access rights, Art 2 (9) and (10)
wrongful removal or retention, Art. 2 (11) – according Art.
3 and 5 of the Hague Convention 1980

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

5. Art. 9 and 10 Regulation Brussels IIbis
o

o

Concept of Art. 9 and 10 of the Regulation: to avoid “forum
shopping” and to secure that only under strict conditions of
Art. 10 the requested MS has jurisdiction after an unlawful
removal or retention of the child
Art. 9 applies, if a child is lawfully removed from a Member
State: MS of the child’s former residence retains jurisdiction
for a period of three months referring to access rights of the
left behind parent

THE MODIFICATION WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

6. Art. 10 Regulation Brussels IIbis
o

o

Art. 10 applies, if a child is unlawfully removed from a
Member State: despite the abduction the Member State of
origin retains jurisdiction to decide on the question of
custody.
Jurisdiction only changes, if
o acquiescing in the removal or retention
o child is residing in the new MS for more than one year, is
settled and the whereabouts of the child are known
o no request for return is lodged

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

7. Art. 11 Regulation Brussels IIbis
o

o

o

Interrelation of Art. 11 of the Regulation and Art. 12 and 13
of the Hague Convention 1980
Judgment of return will be based on the rules of Art. 12 and
Art. 3 Hague Convention 1980 complemented by Art. 11
Regulation Brussels IIbis
Model Application Form
http://www.hcch.net/upload/recomm28e.pdf

II.

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

8. Art. 11 (3) Regulation Brussels IIbis
o

courts must use most expeditious procedures under national
law, Art. 11 (3), the judgment has to be issued not later
than six weeks after the application is lodged
o
o

to guarantee this is a question of national procedural law
does this timeframe include appeal proceedings according to national
law? How to make sure that national procedural laws do not
undermine the aim of Art. 11 (3)?

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

9. Art. 11 (2) and (5) Regulation Brussels IIbis
o

child has the opportunity to been heard unless this appears
inappropriate in regard to his age or degree of maturity, Art.
11 (2)
o

o

the way how the child is heard is a question of national procedural law

a court can not refuse a return unless the requesting party
did not have the opportunity to be heard, Art. 11 (5)

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

10. Art. 11 (4) Regulation Brussels IIbis
o

o

o

Art. 11 (4) of the Regulation and Art. 13 lit. b) of the Hague
Convention – grave risk
the court of the “requested MS” can not refuse the return
of the child on the basis of Art.13 b) Hague Convention
1980 if precautions were taken to protect the child in the
“state of origin”
This involves
o

Direct jurdical communication via The International Hague Network
of Judges > www.hcch.net and the European Network of Judges
(EJN)

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

11. Art. 11 (6) and (7) Regulation Brussels
IIbis
o

o

o

new procedure foreseen in the exceptional case that the
court of the requested Member States decides that the child
is not returned
procedure allows the court of the MS of the habitual
residence of the child prior to the abduction to have the final
say
procedure regulates in detail what has to happen when a
court decides that a child is not returned

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

12. Art. 11 (6) Regulation Brussels IIbis
o

o

court must transmit a copy of the order, all documents, esp.
the protocol of the hearing to the Central Authority (CA) or
the court of the MS where the child was habitually resident
before the abduction (“state of origin”)
the court of the state of origin shall receive all documents
within one month of the date the non-return order was
entered
o

o

o

European Judicial Atlas in Civil Matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
Central Authorities in every MS
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24
European Network of Judges (EJN): http://www.hcch.net

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

13. Art. 11 (7) Regulation Brussels IIbis
o

o

unless there are not already custody proceedings pending in
the “state of origin” the court of the “state of origin” must
invite the parties to make submissions to the court
according to national law within three months of
notification so that question of custody of the child can be
examined before the court of the “state of origin”
if this timeframe elapses and no submission is lodged the
court can close the file

II.
o
o

o

o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

14. Art. 11 (8) Regulation Brussels IIbis
even if there is a judgment of non-return issued by the court of
the “requested MS” pursuant to Art.13 Hague Convention 1980
any subsequent judgment which requires the return of the child
issued by a court of the “MS state of origin” is enforceable;
Section 4 of Chapter III (Art. 21ff. – recognition and
enforcement) Brussels IIbis applies to secure the safe return of
the child
underlines the “last say” of the courts of the state of habitual
residence of the child

CROSS-BORDER CHILD
ABDUCTION WITHIN THE
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International child abduction

FIGURES

3

Figures
• Research in Belgium
- 2009-2010

• Figures 2007 & 2008

4

Figures
• 2007:
 225 children
 164 files

• 2008:
 188 children
 133 files

 +/- 4 children per week
5

Figures
Age of children: 65% = 7 years or younger

n=886

6

Figures
Duration of abductions: 11,87 months
(n= 215)
 From Belgium: 12,1 months
 To Belgium: 10,9 months

7

Figures
Relationship between abducting parent and child
n= 667
• mother (65,2%)
• father (33,4%)
• grandparent/other family
(1,3%)
• mother and father
(0,1%)

8

Figures
Abduction by primary caretaker

(75,4%)

n= 667
• Primary caretaker
• Other parent (24,6%)

9

Figures
Destination of abduction
n= 667
•Abduction to country of nationality

or of birth of abducting parent
(58,3%)

• Other destination

10

Figures
• Destination of abductions from Belgium
 EU: 52,7%
 North Africa: 12,6%
 Other Europe: 7,6%
 Asia: 5,6%
 Middle-East: 5,4%
 Latin America: 5%
11

International child abduction

DEFINITIONS

12

Definitions
• Child abduction =
- Wrongful removal or retention of child
- Wrongful = breaching custody rights of other
parent
- Custody (broad)
• By operation of law
• Judicial or administrative decision
• Agreement with legal efect

If these rights are in effect exercised
13

Definitions
• Rights of custody
- ECJ C-400/10PPU, McB
• Definition of “rights of custody”: rights and duties relating
to the care of the person of a child, and in particular the
right to determine the child’s place of residence (art. 2,9
Brussels II bis)
• Who has “rights of custody”: reference to the law of the
Member State of the habitual residence of the child

14

Definitions
• Habitual residence of a child
- ECJ C-523/07, A
• All the circumstance of each individual case
• Physical presence that is not temporary or intermittent,
but reflects some degree of integration in a social and
family environment
• Factors:
-

Duration,
Regularity,
Conditions and reasons for stay,
Nationality
School
Linguistic knowledge
Family and social relationships

15

Definitions

• Habitual residence of an infant
- ECJ C-497/10, Mercredi v. Chaffe
• Physical presence that is not temporary
• Family and social environment: depends on age
• Infant: family and social envirnment determined by
persons on whom he/she dependent
• Assess mother’s custody and apply factors to her.

16

International child abduction

LEGAL TEXTS

17

Legal texts
Consider origin and destination of abduction
 If from one EU MS to another:
 Brussels II bis

 If from EU MS to HC State
 Hague Convention 1980

 If from HC State to EU MS
 Hague Convention 1980

 For other States
 Bilateral conventions
 Diplomatic solutions
18

Legal texts
Hague Convention 1980
• Goals =
- Immediate return of the child
- Jurisdiction remains in country of habitual
residence

* See information on www.hcch.net
- INCADAT, INCASTAT, guides and preliminary
documents
19

Legal texts
Brussels II bis
• Broader that 1980 Convention: not only child
abduction
• Supplement to 1980 Convention
-> Enhancing goal of return of child
-> Retricting grounds for refusal even further
•Abduction may not change child’s habitual
residence (Arts 8-10)

20

Legal texts
Brussels II bis & 1980 Convention
Recital 17:
-“Hague Convention of 25 October 1980 would continue to
apply as complemented by the provisions of this Regulation,
in particular Article 11”
-Limited grounds for refusal
-If refusal: second chance for return

21

Legal texts
Brussels II bis & 1980 Convention
Article 60
- Regulation takes precedence over Convention in relations
between Member States

22

International child abduction

LEGAL PROCEDURES

23

Legal procedures
Hague Convention 1980
Central Authority in country from where
abducted (116000 / hcch.net / judicial atlas)
↓
Central Authority in country where child is
Voluntary return
land
Mediation

Legal procedure in
country where child
is

24

25

Legal procedures
Hague Convention 1980
• Rule (Art 12)
- < 1 year betwen abduction and application:
Child must return
- > 1 year between abduction and application:
Child must return unless child settled in new
environment

•Model form:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publicat
ions.details&pid=2778&dtid=28
* Court must decide in six weeks
26

Legal procedures
Hague Convention 1980
• Exceptions
- Applicant was not exercising custody or consented
(Art 13)
- Grave risk for child of physical or psychological
harm or intollerable situation (Art 13)
- Child objects + age and degree of maturity (Art
13)
- Fundamental principles: human rights and
fundamental feedoms (Art 20)
27

Legal procedures
Brussels II bis
• Complements Convention
• Two instruments must be read together

28

Legal procedures
Brussels II bis
• Rule of Convention = return

• Supplements (Art 11):
- Child must be heard, except if ≠age / degree of
maturity
- Most expeditious national procedures
- Six weeks: compulsory

29

Legal procedures
Brussel II bis
• Convention’s exceptions
• Supplements (Art 11)
- Risk for child: may not be used if adequate
arangements in country of return
- No refusal if applicant not heard

30

Legal procedures
Brussel II bis
After return
 Case on substance (parental responsibility)
 Jurisdiction
 Brussels II bis

 Applicable law
 Hague Convention 1996

31

Legal procedures
Brussel II bis
If return is refused
 Brussels II bis grants second chance to obtain
return (Art 11)
 Court that issued non-return order under Art 13
 Transmit to court of former habitual residence/CA
 Jurisdiction remains with this court
 Court and CA active role: 3 months
 Return still possible
 Certificate:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jm
m_filling_be_en.htm
32

Legal procedures
Brussel II bis
 Certificate
 Enforceable throughout EU
 No consideration of grounds for refusal
 ECJ C-195/08PPU, Rinau
 Irrespective of what has happened in the mean time, as
long as child has not returned

 ECJ C-211/10PPU, Povse v. Alpago
 Also when there is a later contradictory judgment of State
of enforcement

 ECJ C-491/10PPU Aguirre Zarraga t. Pelz
 No questioning of certificate’s truth
33

Recognition and enforcement of
judgments, including rules on
access rights and child abduction
Orsolya Szeibert
SZEIBERT@AJK.ELTE.HU

11/20/2012

Outline
Recognition and declaration of
enforceability of a judgment on
parental responsibility
 Special rules on access rights
 Special rules on the return of the
child following abduction
 Enforcement procedure


Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 1.


Art. 2 Definitions
 ‘court ‘ – all authorities in the MSs with jurisdiction in the
matters falling within the scope of the Regulation
[Art. 2(1)]
 e.g. social authorities
 ‘judgment’ – whatever the judgment may be called
concerning the matters of parental responsibilities
[Art. 2(4)]
 e.g. decision, decree, order



Recognition of judgments – without any special
procedure BUT
Enforcement – exequatur procedure is needed –
judgments has to be declared enforceable
Exceptions under exequatur proceedings in two cases




Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 2.



Free circulation of judgments
Mutual recognition





Rec. 2 in the preamble – this a cornerstone for the genuine
European judicial area
Rec. 21 in the preamble – non-recognition should be kept to the
minimum

Art. 21 Recognition of a judgment





Without any special procedure [Art. 21(1)]
Any interested party may apply for a decision that the judgment
be or not be recognized [Art. 21(3)]
 There is – according to Art. 68 – a list of courts being
competent for deciding on recognition and enforceability of
judgments on parental responsibility.
 Updated list is important
When seeking or contesting recognition – a copy of the judgment
and a certificate (Annex II) is needed [Art. 37]
Procedural rules

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 3.


Recognition of a judgment


Grounds of non-recognition [Art. 23]








contrary to public policy + child’s best interest
no opportunity for the child to be heard
absence of a person who was not given document/no time
to arrange for defence – requirement of fair trial
no opportunity for the person who refers to the
infringement of the parental responsibilities to be heard –
requirement of fair trial
irreconcilable with another judgment (conditional)
placement of child and procedural conditions according to
§ 56 have not been complied with

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 4.



Reinforcing the principle of mutual recognition [Art.
24-26]
Prohibition of review as to the substance




The jurisdiction of the court of the MS of origin may not be
reviewed. The test of public policy may not be applied to
the rules of jurisdiction. [Art. 24]
 Case C-296/10 [2010] ‘Purrucker’
 jurisdiction may not be reviewed but the court second
seized may identify the ground of jurisdiction (in case of lis
pendens)
Under no circumstances may a judgment be reviewed as
to its substance. [Art. 26]

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 5.


Exequatur procedure is needed – no automatic effect



Any interested party may request that a judgment on
parental responsibility be declared enforceable in
another MS.









There is – according to Art. 68 – a list of courts being
competent for deciding on (recognition and) enforceability of
judgments on parental responsibility.
Updated list is important

When seeking or contesting recognition – a copy of the
judgment and a certificate (Annex II) is needed [Art. 37]
Certificate is issued at the request of any interested party
[Art. 39]
 Special rules for the case of a judgment given in default
[Art. 39]

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 6.


Exequatur procedure is needed – no automatic effect







The court gives its decision without delay [Art. 31]
Neither the person against whom the enforcement is sought, nor
the child can summit observations – one-sided procedure
The court may refuse the application only upon special grounds
 grounds of non-recognition [Art. 23]
 Recognition and declaration of enforceability are linked
Under no circumstances may the judgment be reviewed as to its
substance [Art. 31(3)]
Right to defend – right to appeal
 The decision on the application for a declaration of
enforceability may be appealed against by either party. [Art.
33 (1)]
 According to Art. 68 – a list of courts where the appeals can
be lodged – comments may be submitted now

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 7.


Exequatur procedure is needed – no automatic effect






Rec. 22 in the preamble – authentic instruments and
agreements between parties that are enforceable in a MS
are treated as equivalent to judgments for the purpose of
the application of the rules on recognition and
enforcement
Art. 46 – recognition and enforcement under the same
conditions as judgments
During the exequatur procedure legal aid may be provided
[Art. 50]
One task of the central authorities is to facilitate
agreements between the holders of parental responsibility
[Art. 55]


Mediation is emphasized - mediation agreements

Special rules to access rights 1.




Exequatur procedure is no longer necessary
Cross-border access rights
Aim: to ensure the child’s right to maintain contact
with both parents after divorce/separation even if they
live in different MSs




Art. 24 of Charter – ‘right to maintain on a regular basis a
personal relationship and direct contact with both parents
unless that is contrary to the best interest’

Access rights – in particular to take a child to a place
other than his/her habitual residence for a limited period
of time [Art. 2(10)]



means all forms of contact
contact with other family members, third persons

Special rules to access rights 2.


Judgments on access rights are recognized and directly
enforceable if there is a certificate
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of
enforceability) is required
 other party may not oppose the recognition
 only judgments granting access (not refusing)
 the grounds of non-recognition cannot be applied



The holder of the parental responsibility is not prevented to
require for recognition and enforceability according to the
exequatur procedure [Art. 40(2)]

Special rules to access rights 3.


Certificate has extreme importance 






issued ex officio if the cross-border situation is involved at
the time of delivering the judgment
Issuing even in case of potential cross-border element?
according to the standard form in Annex III
Conditions [Art. 41(2)] – procedural safeguards
 all parties have been given the opportunity to be heard
 the child has been given the opportunity to be heard
 if the judgment was given in default, requirements
concerning the defaulting party has been fulfilled

No appeal is possible against the issuing of a certificate
[Art. 43(2)]


If the court has committed an error in filling the certificate, a
request for rectification can be made by that court [Art. 43]

Special rules to access rights 4.




Practical arrangements for exercising the rights of access
 the court of the MS of enforcement may make that
arrangements if there is insufficient information in the
judgment
 organization of contact: in which country, exactly when,
what period, how the access can happen
 jurisdiction as to the substance is not transferred by
that way
No appeal is possible against the issuing of a certificate
[Art. 43(2)] (?)


If the court has committed an error in filling the certificate,
a request for rectification can be made by that court
[Art. 43]

Special rules on the return of the child following
abduction 1.



Exequatur procedure is no longer necessary
In cross-border child abduction cases there is a special
case when enforcement is possible without exequatur
[Art. 11(8) – Art. 40(1)(b)]



Child is abducted from MS ‘A’ to MS ‘B’. The return of the child
was requested in MS ‘B’ but it was refused (and the copy of
judgment about the non-return of the child was transmitted to the
MS ‘A’ which MS retained its jurisdiction as to the custody). MS ‘A’
invites the parties to submit comments within time-limit. If there
is no comment, the case is closed. If the parties submit their
comments, the court (in MS ‘A’) observes the custody. If the
custody is granted to the other parent, then the return of the child
is decided.



This return can be enforced directly.

Special rules on the return of the child following
abduction 2.





Judgments on return of the child [Art. 11(8)] are recognized
and directly enforceable if there is a certificate
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of
enforceability) is required
 other party may not oppose the recognition
the grounds of non-recognition cannot be applied
Certificate
 according to the standard form in Annex IV
 Conditions [Art. 42(2)] – procedural safeguards
 all parties have been given the opportunity to be heard
 the child has been given the opportunity to be heard,
unless a hearing was inappropriate (age, mature)
 the court when deciding took into attention the reasons
and evidence of the order which was issued under Art § of
1980 HC

Special rules on the return of the child following
abduction 3.




Certificate is issued ex offico
 the court delivers the certificate
No appeal is possible against the issuing of a certificate
[Art. 43(2)] (?)




If the court has committed an error in filling the certificate, a
request for rectification can be made by that court [Art. 43]

Case 491/10 PPU [2010] ‘Zarraga’




the court of enforcement may not review the decision of the
other MS’s court according to Art. 21. Is it the case if the
certificate issued by the court having jurisdiction contains a
manifestly false declaration?
The certificate contained the declaration that the child was
heard, whereas she was not at all.



Special rules on the return of the child following
abduction 4.
Case 491/10 PPU ‘Zarraga’









according to the case law, the Regulation does not empower
the court of the MS of enforcement to oppose either the
recognition or the enforceability of that judgment
CJEU reinforced that the rectification of the certificate issued
by the MS of origin only according to the legal rules of that MS
mutual trust and the requirement of rapidity are significant
factors
Regulation clearly divide the jurisdiction between the court of
the MS of origin and that of the MS of enforcement upon the
premiss that the court respect the obligations imposed by the
Charter
provisions of the Regulation refer to the child’s having the
opportunity to be heard and not to the right to be heard
the court has to assess whether it is appropriate to hear the
child

Enforcement procedure 1.





Sensitive cases
Adequate enforcement is required
How appropriate are the national enforcement regulations?
CJEU
 Case C-195/08 PPU [2008] ‘Rinau’
 the application of national rules should not prejudice the
Regulation’s useful effect
 the number of decisions and their diverse nature (set
aside, overturn, reopen, suspend) are evidence that the
periods of time elapsed are in manifest contradiction to the
requirements of the Regulation

Enforcement procedure 2.


European Court of Human Rights
 Breach of Article 8
 Case of Ignaccolo-Zenidi v. Romania of 2000
 Complaint: the Romanian authorities had not taken
sufficient steps to endure the enforcement of access rights
 Romanian Government: father is responsible, and the
children constantly refused to meet their mother
 Proceedings concerning parental responsibility requires
urgent handling
 Passage of time can cause irremediable consequences for the
relations between children and the parent living separately
 Coercive measures against children are not desirable
 The use of sanctions must not be ruled out in case of the
parent’s unlawful behaviour

Enforcement procedure 3.


European Court of Human Rights
 Breach of Article 8
 Case of Maire v Portugal of 2003
 Complaint: failure to act and negligence on the part of the
Portuguese authorities in enforcing the decisions awarding
the custody
 Government: States have margin of appreciation to choose
the action with the aim of fulfilling their obligations; mother
was in lack of co-operation in locating the minor
 State has to take positive measures
 A fair balance should be made between the contrasting
interests
 Adequate sanctions should be made

Procedure in Family matters
Hearing of the Child and Taking of
Evidence

Martina Erb-Klünemann
Workshop
on parental responsibility in a cross-border context
Academy of European Law
on behalf of the European Commission
Brussels, 20-22 November, 2012
1

THE RIGHT OF THE CHILD TO
BE HEARD

Art. 12 UN Convention on the Rights of the Child
of 20 November 1989 (UNCRC)




1. States Parties shall assure to the child who is
capable of forming his or her own views the right to
express those views freely in all matters affecting the
child, the views of the child being given due weight in
accordance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular be
provided the opportunity to be heard in any judicial
and administrative proceedings affecting the child,
either directly, or through a representative or an
appropriate body, in a manner consistent with the
procedural rules of national law.
2

THE RIGHT OF THE CHILD TO
BE HEARD (2)

Art. 24 (1) Charta of Fundamental Rights of the European
Union

Children shall have the right to such protection and care as is
necessary for their well-being. They max express their view
freely. Such views shall be taken into consideration on matters
which concern them in accordance with their age and maturity.
national law
see B.3 in the national sections
> well-established right in the international, European and
national setting

3

Why- Hearing the opinion of a
child




is in the superior interest of the child
is an essential tool to enable better
assessment of the factual situation

4

How -Hearing the opinion of a
child




Different national systems with varying
requirements and methods
Safeguards in international instruments:

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of
Europe on child-friendly justice (17 November 2010)
see IV.D.3.-6.:
Respect of right to be heard when sufficient understanding
Means adapted to level of understanding and wishes
Information about the right to be heard
Child-friendly organisation, environment and language
Trained professionals
5










Hearing of the child and
Brussels II bis

Recital 19
Art. 23ptio
Art. 41 (2)(c)
Art. 42 (2)(a)
Art. 11 (2)
Principle of hearing the voice of the child in family
proceedings
Exception: not hearing the child if it was considered
inappropriate having regard to age or degree of
maturity,
must be interpreted restrictively having regard to
6
the individual case

Excursion: European Courts









European Court of
Justice (ECJ)



highest court in the EU in
matters of European
Union law



interprets EU law and
ensures its equal
application across all EU
member states



based in Luxemburg
www.Curia.europa.eu




European Court of
Human Rights
(ECtHR)
Court of the Council of
Europe, is not part of
the EU
hears complains that a
contracting state has
violated the European
Convention of Human
Rights
based in Strasbourg
www.echr.coe.int

Hearing of the child and
Brussels II bis (2)



ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v
Pelz)

After separation in Spain custody to father with whom child lives
15.8.2008 retention by mother after holiday in Germany
1.7.2009 German Court rejects application for return after hearing the
child (Art. 13 (2) 1980 HC)
16.12.2009 Spanish Court grants custody to father without hearing the
child, mother didn‘t bring the child, no permission to leave Spain freely,
no videoconference
5.2.2010 Spanish Art. 42 certificate stating that the child was given the
opportunity to be heard
German Court ask the ECJ for a preliminary ruling:
Is there a duty to enforce in case of a manifestly inaccurate declaration
which means a serious infringement of fundamental rights? Or has the
8
enforcement court an exceptional power to review?

Hearing of the child and Brussels II bis (3)


ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v Pelz)

22.12.2010 ECJ Judgment:
Art. 42 (2) Brussels II bis doesn‘t refer to the hearing of the child per se, but to
the child‘s having the opportunity to be heard.
“The ruling court assesses whether a hearing is appropriate. Conflicts create
situations on which the hearing of the child … may prove to be inappropriate,
and even harmful to the psychological health of the child….hearing of the child
cannot constitute an absolute obligation, but must be assessed having regard
to what is required in the best interests of the child in each individual case…
…it is not a necessary consequence of the right of the child to be heard that a
hearing before the court of the Member State of origin takes place, but that
right does require that there are made available to the child legal procedures
and conditions which enable the child to express his or her views freely and
that those views are obtained by the court …where the court decides to hear
the child , those provisions require the court to take all measures which are
appropriate to the arrangement of such a hearing, having regard to the child‘s
best interests and circumstances of each individual case, in order to ensure the
effectiveness of those provisions, and to offer to the child a genuine and
effective opportunity to express his or her views.“
The court of enforcement is obliged to enforce, has no power to oppose.

9

How- Methods of carrying out
the hearing of a child










Recital 19 Brussels II bis: no modification of the
national procedures for the hearing of the child
Different approaches in different States
Various models: child psychiatrist, trained court
officer, social worker, trial judge – in court / in
private?
Many Member States have introduced new
legislation on the child‘s right to be heard, see
A.6. of the national sections
Still no uniform approach
10

Best Practice
What are the conditions and requirements
for taking the decision to hear the child’s
views in judicial proceedings?
 necessary age and maturity of the child?
 By whom?
 When?
 Where?
 How to hear the child?
11

Examples of Children‘s rooms in
courts

12

Practical questions




can pose a major challenge in order not to
cause more harm than good to the child in
these sensitive cross-border family cases
are important to reach the aim of
minimising the risk of parental influences
and of putting pressure in the child

13

Requirements








Person interviewing must have received
adequate training
Correct time management
Arrangement of an adequate and friendly
environment
Preparation of the hearing and questions
Duty of the judge to inform the child
about the conditions and possible
consequences of the hearing
14

Reminder



Right of the child to be heard, not duty
Procedure should be in the child‘s best
interest

15

General Comment on “The right of the child
to be heard“ of the UN Committee on the
Rights of the Child











Aim: supporting States parties in the effective
implementation of the hearing of the child
Art. 12 UNCRC is a right of the individual child and a
right of groups of children
Steps for the implementation of the child‘s right to be
heard
Obligations of States parties
The implementation of the right to be heard in different
settings and situations
Basic requirements for the implementation of the right of
the child to be heard
16

Taking of evidence on crossborder civil matters




Problem: sometimes the presence of the
child in the court may not be possible, for
example custody proceedings concerning
an abducted child not being present
Recital 20 Brussels II bis: possibility for
hearing the child by using the means laid
down in the Council Regulation (EC) No
1206/2001 on the taking of evidence
17

Hearing the child by using the
means of the Regulation on the
taking of evidence




Main objective:to ensure an improved, simplified
and accelerated cooperation in the taking of
evidence in cases with a cross-border element
Possibility to employ communications
technology, in particular videoconference, Art.
10 (4)
18

Hearing the child by using the
means of the Regulation on the
taking of evidence (2)
Concrete steps when requesting:
(1) Form and content of the request, Art. 4: Form
A or I in the Annex, accompanying documents
(2) Language, Art. 5
(3) Transmission of the request, Art. 6 - 9
 Rules on the execution of the request and
procedures applicable, Art. 10 - 17
 Practice Guide for the application of the
Regulation on the taking of evidence


19

The use of communications
technology
when hearing the child


Advantages?



Possibilities?



Potential risks?
20

Videoconferencing

Practical Guide on using videoconferencing
 Information on national facilities:
https://ejustice.europa.eu/content_information_on_nati
onal_facilities-151-EU-en.do
21


Council Regulation (EC) No 1393/2007 on the
service on the Member States of judicial and
extrajudicial documents in civil or commercial
matter










Aim: facilitating the service of documents
Designation of transmitting and receiving
agencies
Designation of central bodies
Transmission and service of documents via
agencies by using standard forms
Translation of documents
Receipt and service of documents
Certificate of service
22

ANY QUESTIONS ???

Martina Erb-Klünemann
23

Cross-border communication between
courts and between central authorities
Martina Erb-Klünemann
Network judge: European Judicial Network and
International Hague Network of Judges
Parental Responsibility in a cross-border Context
Workshop organized by the Academy of European Law
(ERA) on behalf of the European Commission
Brussels 20- 22 November 2012

Cross-border judicial communication in
matters of parental responsibility
 Direct judicial cooperation is one of the key

concepts in the field of EU civil justice
 Globilisation
 Increase of cross-border family cases
 Applicability of international and European
provisions
 Need for information and coordination between
courts in different Member States
 Direct transfrontier judicial cooperation and
communication

Direct Judicial Communication
Expressly required in
 Art. 15 (6) Brussels II bis: transfer of
jurisdiction
 Art. 11 (6) and (7) Brussels II bis: information
about a refusal of return
 Articles 8,9,31 of the 1996 Hague Convention
 the domestic legislation of some Member
States

Practicalities of direct communication
 Methods
 Use of new technologies, especially e-mails and

conference calls
 Translation
 Time
 Data protection issues
 Direct judicial communication must comply
with the laws and procedures of the Member
States concerned.
 Direct judicial communication should be as
flexible as possible.

The role of Central Authorities in
the application of Brussels II bis
 Facilitate direct communication between courts

in cross-border parental responsibility
proceedings, Art. 55 (c) Brussels II bis
 Are designated by the Member States for the
application of Brussels II bis, Art. 53 Brussels II
bis
 See A.7. of the national sections

The role of Central Authorities in the
application of Brussels II bis (2)
Art. 54 general functions: communicate information on national laws and
procedures and take measures to improve the application of Brussels II bis and
strengthening their cooperation,
Art. 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility:
> Cooperate, upon request from another central authority or from a holder of
parental responsibility, on specific cases to achieve the purposes of Brussels II bis.
> take all appropriate steps to:
(a) collect and exchange information on the situation of the child, on any
procedures under way and on decisions taken concerning the child;
(b) provide information and assistance to holders of parental responsibility seeking
the recognition and enforcement of decisions on their territory;
(c) facilitate communications between courts;
(d) provide information and assistance to apply Article 56;
(e) facilitate agreement between holders of parental responsibility through
mediation or other means, and facilitate cross-border cooperation to this end.

The role of Central Authorities in the
application of Brussels II bis (3)
 Act as a link between courts and central authorities

in other Member States
 Provide information and assistance to holders of
parental responsibility on request for assistance, Art.
57
 Facilitate the resolution of cases of parental
responsibility through mediation
 Play a vital role in the application of Brussels II bis
 Need sufficient financial and human resources in

order to be able to contribute to the improved
application of Brussels II bis

CA for
the application
of Brussels II
bis

CA for
the application
of the 1996
HC
CA for
the application
of the 1980
HC

Central Authorities
 For the application of the 1996 HC: Art. 29-39 1996 HC
 For the application of the 1980 HC: Art. 6-10, 21, 24,26-

28,30 1980 HC
 See http://www.hcch.net/index_en.php
“Authorities per State/ per Convention“
 Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC are closely
interrelated instruments in matters of parental responsibility
 Possibilities and advantages of creating synergies
 Ideally the same authority is entrusted with the application of
Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC

Judicial Networks in civil matters
International
Hague
Network of
Judges (IHNJ)

Ibero-American
Legal Assistance
Network
(Iberred)

National/
Regional
Networks

The European Judicial Network in civil
and commercial matters (EJN)
 Established by the Council Decision No 2001/470/EC of 28






May 2001
Amended by the Council Decision No 568/2009/EC of 18
June 2009
Cooperation system established for the proper and speedier
resolution of cross-border family law cases
Helps to achieve mutual trust and thus effective judicial
cooperation by giving a platform for discussion and exchange
of knowledge and experience to judges and CA‘s
Network including all Member States except Denmark

The European Judicial Network in civil
and commercial matters (EJN) (2)
 Creation of
 national contact points
 Central bodies and central authorities
 Liaison magistrates
 Any other appropriate judicial and administrative authority

such as network judges
 Professional associations
 Tasks:
 facilitating judicial cooperation
 Building up an information system:
http://ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm

The International Hague Network of
Judges (IHNJ)
 Established in 1999
 International Network of Judges
 Task: To facilitate communication and cooperation between

judges in international child protection cases in the context
of the 1980 HC
> By collection and dissemination of general information
> By facilitating direct judicial communication with regard
to specific cases
 Including at present 72 judges from 48 countries all over the
world
 http://www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdf

Principles of the EJN and IHNJ
as concluded on the Joint EC-HCCH Conference
15-16 January 2009
 Sitting judges with experience should be

nominated
 Coordination with other networks
 Development of national networks
 Cooperation with CA‘s
 Development of general principles on direct
judicial communication

General principles for judicial communication
including commonly accepted safeguards for the
IHNJ












Chanel incoming and facilitate outgoing communication
Respect of the law of the judge‘s jurisdiction
Respect of the judge‘s independence in reaching the decision
Not going into the merits
Notification of the parties
Information needed:
a) the name and contact details of the initiating judge;
b) the nature of the case;
c) the issue on which communication is sought;
d) whether the parties have consented;
e) when the communication may occur;
f) any specific questions of the judge;
g) any other pertinent matters.
Opportunity of presence of the parties
Record kept of communication
Conclusions should be in writing
Information of the parties

EU online tools
 “Toward a European e-Justice Strategy“
 In order to improve judicial cooperation and citizen‘s access to justice
 European E-justice Portal:

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
 European Judicial Atlas in Civil Matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
 EUR-Lex
http://eur-lex.europa.eu
 N-Lex databases
http://eur-lex.europa.eu/n-lex-s/index_en.htm
 CURIA
http://curia.europa.eu
 E-tools and databases at national level
See B.4 of the national sections

THANKS A LOT FOR YOUR ATTENTION!
ANY COMMENTS OR QUESTIONS?

Martina Erb-Klünemann

Cross-border communication
between courts
&
Taking of evidence in cross-border
cases
Zuzana Fiserova
Ministry of Justice
Czech Republic

Cross-border communication between
courts (in cases of parental responsibility, including

child abduction)

Means of cross-border communication
between courts envisaged by Brussels IIa
Regulation
 Communication through the Central Authorities
 Direct communication

Other ways of communication
 Liaison judges (Network of The Hague judges)
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Legal basis

Brussels IIa Regulation
Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November
2003 concerning jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in matrimonial matters and
the matters of parental responsibility, repealing
Regulation (EC) No 1347/2000

Decision on EJN
Decision No 2001/470/EC establishing a European
Judicial Network in civil and commercial matters
(amended by Decision No 568/2009/EC)
04/12/2012

ERA
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Legal basis for cross-border communication
between courts in Brussels IIa Regulation

Article 11 Return of the child
6. If a court has issued an order on non-return pursuant to Article 13 of the 1980 Hague
Convention, the court must immediately either directly or through its central authority,
transmit a copy of the court order on non-return and of the relevant documents, in
particular a transcript of the hearings before the court, to the court with jurisdiction or
central authority in the Member State where the child was habitually resident
immediately before the wrongful removal or retention, as determined by national law.
The court shall receive all the mentioned documents within one month of the date of the
non-return order.
7. Unless the courts in the Member State where the child was habitually resident
immediately before the wrongful removal or retention have already been seised by one
of the parties, the court or central authority that receives the information mentioned in
paragraph 6 must notify it to the parties and invite them to make submissions to the
court, in accordance with national law, within three months of the date of notification so
that the court can examine the question of custody of the child.
Without prejudice to the rules on jurisdiction contained in this Regulation, the court shall
close the case if no submissions have been received by the court within the time limit.
04/12/2012
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Article 15 - Transfer to a court better placed
to hear the case

1. By way of exception, the courts of a Member State having jurisdiction as to the
substance of the matter may, if they consider that a court of another Member State, with
which the child has a particular connection, would be better placed to hear the case, or a
specific part thereof, and where this is in the best interests of the child:
(a) stay the case or the part thereof in question and invite the parties to introduce a
request before the court of that other Member State in accordance with paragraph 4; or
(b) request a court of another Member State to assume jurisdiction in accordance with
paragraph 5.
2. Paragraph 1 shall apply:
(a) upon application from a party; or
(b) of the court's own motion; or
(c) upon application from a court of another Member State with which the child has a
particular connection, in accordance with paragraph 3.
A transfer made of the court's own motion or by application of a court of another Member
State must be accepted by at least one of the parties.
3. The child shall be considered to have a particular connection to a Member State as
mentioned in paragraph 1, if that Member State…
04/12/2012
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Article 15
Transfer to a court better placed to hear the case
(continuation)

4. The court of the Member State having jurisdiction as to the substance of the matter
shall set a time limit by which the courts of that other Member State shall be seised in
accordance with paragraph 1.
If the courts are not seised by that time, the court which has been seised shall
continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14.
5. The courts of that other Member State may, where due to the specific
circumstances of the case, this is in the best interests of the child, accept jurisdiction
within six weeks of their seisure in accordance with paragraph 1(a) or 1(b). In this
case, the court first seised shall decline jurisdiction. Otherwise, the court first seised
shall continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14.
6. The courts shall cooperate for the purposes of this Article, either directly or through
the central authorities designated pursuant to Article 53.

Communication through the central
authorities
Legal basis in Brussels IIa Regulation)


Article 53 Designation
Each Member State shall designate one or more central authorities to assist
with the application of this Regulation and shall specify the geographical or
functional jurisdiction of each. Where a Member State has designated more
than one central authority, communications shall normally be sent direct to
the relevant central authority with jurisdiction. Where a communication is
sent to a central authority without jurisdiction, the latter shall be responsible
for forwarding it to the central authority with jurisdiction and informing the
sender accordingly.



Article 54 General functions
The central authorities shall communicate information on national laws and
procedures and take measures to improve the application of this Regulation
and strengthening their cooperation. For this purpose the European Judicial
Network in civil and commercial matters created by Decision No
2001/470/EC shall be used.

Communication through the central
authorities (continuation)


Article 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility
The central authorities shall, upon request from a central authority of
another Member State or from a holder of parental responsibility,
cooperate on specific cases to achieve the purposes of this Regulation. To
this end, they shall, acting directly or through public authorities or other
bodies, take all appropriate steps in accordance with the law of that Member
State in matters of personal data protection to:
(a), (b) …
(c) facilitate communications between courts, in particular for the
application of Article 11(6) and (7) and Article 15;
(d), (e) …



Article 58 Meetings
1. In order to facilitate the application of this Regulation, central authorities
shall meet regularly.
2. These meetings shall be convened in compliance with Decision No
2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and
commercial matters.

Communication between judges in practice

 European judicial Network in civil and commercial
matters
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en.htm

 Hague Conference on Private international Law
http://www.hcch.net/

 European Judicial Atlas in Civil and Commercial
matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index en.htm

 E-Justice Portal
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en&init=true
04/12/2012
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Taking of Evidence


Legal basis

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on
cooperation between the courts of the Member States in the
taking of evidence in civil or commercial matters
 Scope
- civil or commercial matters
- to take evidence in another Member State.
- request shall not be made to obtain evidence which is not
intended for use in judicial proceedings, commenced or
contemplated


Direct transmission between the courts

04/12/2012
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Taking of Evidence (cont.)


Courts and authorities

-

requesting court

-

requested court

-

central body

-

competent authority



The Central body shall be

- supplying information to the courts;
- seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request;
- forwarding, in exceptional cases, at the request of a requesting court, a request to
the competent court.

04/12/2012
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Taking of Evidence (cont.)
 Methods of Taking of Evidence
a) the taking of evidence by the requested court, following a
request transmitted directly from the requesting court to the
requested court
a) the direct taking of evidence by the requesting court

04/12/2012
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Taking of Evidence (cont.)
Request by the requesting court to the competent court
a) Transmission of requests
 Form and content
 Special requests
 Expeditious means of transmission of requests and other
communications
 Languages
 Exemption of the requests from authentication

04/12/2012
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Taking of Evidence (cont.)
b) Receipt of requests


Acknowledgement



Incomplete request

c) Taking of evidence by the requested court


Time limits



Law applicable to the performance of the requests



Coercive measures



Performance of the request with the presence and participation of the parties
or of representatives of the requesting court

04/12/2012
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Taking of Evidence (cont.)
Refusal of execution of a request
 Right or duty of a person to refuse to give evidence
 Grounds for refusal
 No public policy exception
 Consequences of refusal

Notification of delay or of refusal by the requested court
Procedure after the execution of the request
04/12/2012

ERA
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Taking of Evidence (cont.)

Direct taking of evidence by the requesting court

Rules on the application of modern means of communication

Practical examples – use of European Judicial atlas in civil and commercial
matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm

ERA
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Preliminary reference procedure
in family matters
Workshop on parental responsibility in a cross-border
context, including child abduction
Brussels, 20-22 November 2012
Speaker: Aleksandra Melesko

Preliminary remarks






Most of the cases submitted to the Court of Justice are now
references for a preliminary ruling from the courts and tribunals
of the Member States of the EU (in 2011, 423 out of total 688
new cases)
New Rules of Procedure (entry into force on 1 November 2012)
make the rules that apply to preliminary references clearer and
more comprehensive, for litigants and national courts
Recommendations to national courts and tribunals in relation to
the initiation of preliminary ruling proceedings (replacing the
Information note)

Court of Justice of the EU: structure,
composition, jurisdiction


Civil Service Tribunal



General Court



Court of Justice

Court of Justice alone has jurisdiction to give
preliminary rulings (Article 256(3) TFEU grants the General
Court jurisdiction to hear questions referred for a preliminary
ruling in specific areas laid down by the Statute, but no such
transfer has taken place yet)

Statistics of judicial activity (2011)

688 new cases – 423 references
638 completed cases – 388 references
Average duration of proceedings – 16,4 months
(19,3 months in 2007)
849 pending cases – 519 references

Preliminary reference procedure:
legal basis, nature & purpose



Articles 19 TEU, 267 TFEU
The preliminary reference procedure is a form of judicial cooperation through which
courts of EU Member states seek guidance from the Court of Justice of EU on the
interpretation of the Treaties and the validity and interpretation of acts of the
institutions, bodies, offices or agencies of the Union



Ensures that EU law is applied in a uniform manner



A cooperation, rather than a hierarchical relationship







Plays decisive role in the development of EU law and its integration into national legal
systems
Ensures uniform application and interpretation of EU law in order to achieve a
successful single market / Safeguard against diverging interpretations of EU law
Indirect access of EU citizens to justice at this level / possibility to challenge the
validity of certain acts, thus allowing parties who otherwise have no standing to bring
judicial review proceedings to obtain a review of legality of Union acts (pending case
Pringle)

Preliminary reference procedure:
the nature of cooperation


Court of Justice does not:






establish the facts/apply the law to those facts,
invalidate or interpret provisions of national law,
set aside judgments of national courts and tribunals.

Respective tasks: the national court establishes the facts --> the
Court of Justice interprets provisions of EU law --> the national
court applies that interpretation to the facts of the case pending
before it

In order to ensure effective cooperation, it is important for the national
courts to provide the Court with the necessary tools enabling it to
deliver a useful judgment

Which courts and tribunals?
Any national court or tribunal which considers a decision by ECJ necessary to
enable it to give judgment
The term “court” is an autonomous concept of EU law







A body established by law
Permanent
Compulsory jurisdiction
Procedure inter partes
Applies rules of law
Independent

Examples:
The Complaints Board of the European schools (C-196/09 Miles and Others)
Greek Competition authority (Syfait C-53/03)
Commission for protection against discrimination (C-394/11 Belov)

Right vs. Obligation?
References on interpretation
Broad discretion: any court or tribunal may submit a request for a preliminary ruling
to the Court of Justice on the interpretation of a rule of EU law if it considers it necessary
to do so in order to resolve the dispute brought before it.
But
Courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy must bring such a
request before the Court unless the answer can be easily deduced from the existing caselaw (acte éclairé) or is obvious (acte clair)
References on validity
All national courts or tribunals must submit a request for preliminary ruling when they
have doubts about the validity of an act (acts of an institution, body, office or agency of
the Union)

Whether and when to make a reference?






Referring court’s discretion (different approaches depending on the
Member state: in case of doubt, decide or refer?)
The necessity criterion: as soon as it finds that a ruling on the
interpretation or validity of European Union law is necessary to
enable it to give judgment (the Court should not act in vain! No
general or hypothetical questions)
Desirable that a reference should be made when the referring court
is able to define the legal and factual context of the case so that the
Court of Justice has all the necessary information (see
Recommendations)

Drafting the order for reference





Any form allowed by national law
«Owing to the need to translate it into all the official languages of the European
Union, the request should therefore be drafted simply; clearly and precisely, avoiding
superfluous detail» (Recommendations, point 21)
About 10 pages is often sufficient (anything exceeding 20 pages will be automatically
summarised!)

Rules of Procedure, article 94:


A summary of the subject-matter and the relevant findings of fact, as determined by
the referring court



The tenor of any national provisions applicable + relevant national case-law



Statement of the reasons which prompted the national court to refer a question

+

The relevant EU law provisions, brief description of parties’ main arguments, brief
statement of national judge’s own views on the answer to be given (remember, it’s a
dialogue!)

Drafting the order for reference
Questions should appear in a separate and clearly identified section
(Recommendations, point 26)
The «Lost in Translation» effect! (translation into all the official languages +
sent to the Member states to enable them to submit observations)
Requests for clarification (Rules of Procedure, article 101)

Procedure at the Court of Justice


Case registered & submissions translated into French



Juge rapporteur



Preliminary report (report for the hearing abolished!)



Reply by reasoned order where a question referred is identical to a question on
which the Court has already ruled, where the reply may be clearly deduced from the
existing case-law or where the answer admits of no reasonable doubt (Rules of
procedure, article 99)



Hearing?



Advocate General’s Opinion?



Deliberations – judgment – translated back into the language of the case

Peculiarities of the preliminary reference
procedure: practitioners’ point of view


Written observations all arrive at the same time



Notification to Member states and EU institutions



No exchange of written observations --> Importance of the hearing



Limited speaking time



Need for interpretation (the “Lost in Translation” effect)



Limited questions from the bench



No procedure for fact-finding

Special forms of procedure
Article 23a of the Statute, Articles 105 to 114 of the Rules of procedure



Expedited procedure
Urgent preliminary reference procedure
Generally, the application of those special procedures is made
pursuant to a reasoned request from the referring court.
Exceptionally, the Court of Justice may decide of its own motion
to use these procedures if the nature or the particular circumstances
of the case so require.

!

Should only be used when absolutely necessary and in particular
circumstances (significant constraints on all those involved)

Expedited procedure




Any area / where the nature of the case requires that it be dealt with within a short
time / a matter of exceptional urgency
The President immediately fixes the date for the hearing + Written observations lodged
within a time-limit prescribed by the President

Recent example – case C-370/12 Pringle (pending, reference lodged on 3 August, the
hearing took place on 22 October, judgment expected on 27 November 2012):
Reference from the Irish Supreme Court concerning, first, the validity of the European
Council Decision 2011/199/EU of 25 March 2011 amending Article 136 of the Treaty on
the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member
States whose currency is the euro, and, secondly, the interpretation of various provisions of
the EU and FEU Treaties in order to enable the referring court to assess whether Ireland,
by adopting and ratifying the Treaty establishing the European Stability Mechanism done at
Brussels on 2 February 2012 (‘the EMS Treaty’), would undertake obligations incompatible
with the Treaties on which the European Union is founded.

Expedited procedure: Pringle case
Order of the Court of 4 October 2012 :
“5
In support of its request, the referring court observes that the timely
ratification by Ireland of the EMS Treaty is of the utmost importance for other
members of the European Stability Mechanism and, in particular, for those who are in
need of financial assistance.
6
While, in the interim, Ireland and all other Member States which are signatories
of the EMS Treaty have ratified that treaty, it is nonetheless apparent from the
questions referred to the Court in this case that there is uncertainty as to the validity
of that treaty.
7
The use of the accelerated procedure in this case is necessary in order to
remove as soon as possible that uncertainty, which adversely affects the objective of
the EMS Treaty, namely to maintain the financial stability of the euro area.
8
Accordingly, in the light of the exceptional circumstances of the financial crisis
surrounding the conclusion of the EMS Treaty, the request of the referring court that
the accelerated procedure be applied to Case C-370/12 should be granted.”

Urgent preliminary reference procedure






Areas covered by Title V of Part Three of the TFEU, relating to the area of
freedom, security and justice
For example in cases where a person in custody or deprived of his liberty,
where the answer to the question raised is decisive as to the assessment of
that person’s legal situation, or in proceedings concerning parental
authority or custody of children, where the identity of the court
having jurisdiction under EU law depends on the answer to the
question referred for a preliminary ruling (Recommendations, point 40)
The number of requests has remained modest: 126 (from 1 March 2008 to 6
October 2011). More than half of those was successful (Report on the use
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice)

Urgent preliminary reference procedure
Specific features distinguishing it from the ordinary procedure, allowing to
achieve substantial savings in terms of the duration of proceedings:
-

Only parties to the main proceedings, the Member state of the referring court, the
Commission (and the other institutions if one of their measures is at issue) may participate
in the written procedure (no need to await the translations into all the official languages)
(Rules of procedure, article 109)

-

Specifically designated chamber

-

In cases of extreme urgency, a possibility to omit the written part of the procedure (Rules of
procedure, article 111)

-

Entirely electronic communications

On average, the cases dealt with under the urgent preliminary reference procedure were
completed within 66 days! In no vase did proceedings exceed three months (Report on the use
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice)

Urgent preliminary reference procedure:
the Court’s practice
Two types of situation which have resulted in the Court delivering a ruling in
the shortest possible time:
- Where there is a risk of irreparable change for the worse in the parent/child
relationship
Case C-497/10 PPU Mercredi, judgment of 22 December 2010:
“39
…the present case concerns a child who is 16 months old and who has been
separated from her father for more than a year. Given that the child concerned is at a
developmentally sensitive age, the continuation of the current situation, an additional feature
of which is the considerable distance between where the father and the child are living,
might seriously harm her future relationship with her father”

In those circumstances, the Court decided to deal with the case under the urgent
procedure

Urgent preliminary reference procedure:
the Court’s practice
- Where a person is being detained and further detention depends on the answer to be
given by the Court (see cases C-296/08 PPU Santesteban Goicoechea; C-388/08 PPU
Leymann and Pustovarov; C-357/09 PPU Kadzoev)

Effects of a preliminary ruling




Binding nature (upon all courts)
However, national courts are entitled to make a new
reference to the Court of Justice, even on an issue which
has already been subject of a judgment. On limited
occasions, the Court has in the past reconsidered its
previous case-law

Workshop exercise: Case study
Two tasks
Task 1 – identifying the EU law issues arising in a factual scenario
Task 2 – drafting the questions for a reference to the Court

Task 1
From the perspective of the Austrian court, it is
necessary to establish:
A.
B.
C.

Where is Marie habitually resident?
Does Article 9 of Brussels IIbis found jurisdiction of the Austrian
court?
Should the Austrian court grant an application under Article 15 of
Brussels IIbis?

Task 2
Consider the following questions arising from Jacques’
application under Article 9:
A.

B.

C.

For the purposes of Article 9, when did Marie become habitually resident
in Holland and when does time start to run under the three months
deadline?
Does an application to amend rights of access under Article 9 also include
an application for a transfer of custody of Marie from Sara in Holland to
Jacques in Austria?
Is the transfer of jurisdiction under Article 15, requested by Sara,
necessary and in Marie’s best interests?

Task 2
Consider:




Whether the Austrian family court is required to make a
reference?
Is there a time pressure justifying the application of the urgent
preliminary reference procedure?

Good luck with the questions!

The Preliminary Ruling
Procedure
Dr Ruth Lamont

A MEMBER OF THE RUSSELL GROUP

Aims of the Session
• To identify the role of the Court of Justice of
the European Union (CJEU)
• To discuss the role of the preliminary
reference procedure in the European Union
• To analyse the process of making a
preliminary reference in cross-border family
law cases and the requirements of the urgent
preliminary reference procedure

The Court of Justice of the European Union
• The Court consists of one judge per Member State (Article
19(1) TFEU)

• It is assisted by Advocates-General who ‘make in open
court reasoned submissions on cases’ (Article 252 TFEU)
• The Court provides definitive interpretations of European
law for use by national courts, but it can also rule on the
legality of acts of the Union, and the compliance of the
Member States with EU law (Article 19(3) TEU)
• Preliminary references from national courts form the
majority of the Court’s case load. In 2011, the Court
decided 388 preliminary references, up from 339 in 2010

The Preliminary Reference Procedure
• Article 267 TFEU:
The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give
preliminary rulings concerning:
(a) The interpretation of the Treaties
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices
or agencies of the Union
Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member
State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the
question is necessary to enable it to give judgment, request the Court
to give a ruling thereon.
Where any such question is raised in a case pending before a court or
tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial
remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter
before the Court.

Role of the Preliminary Reference Procedure
The Court of Justice of the European Union shall have
jurisdiction to give preliminary rulings concerning…
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions,
bodies, offices or agencies of the Union
• The Court has exclusive jurisdiction to provide a definitive
interpretation of acts created under the Treaties, including
legislation. The interpretation of Brussels II bis is therefore
within the jurisdiction of the Court.
• By providing a definitive interpretation of the legal measure,
the Court maintains the uniformity and consistency of
European law across the Member States

Relationship with the National Court
• Case C-166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf
‘Whilst it aims to avoid divergences in the interpretation of Community
law which the national courts have to apply, it likewise tends to ensure
this application by making available to the national judge a means of
eliminating difficulties which may be occasioned by the requirement of
giving Community law its full effect within the framework of the judicial
systems of the Member States.’ [1974] E.C.R 00033 para 2:

• Where there is a dispute over the meaning of Brussels II
bis the national court can request a preliminary reference
from the Court to provide an appropriate interpretation.
• The national court will subsequently use this interpretation
to decide the case.

The Limits of the Preliminary Reference
Procedure
• The Court only has jurisdiction over acts of the
European Union and the Treaties
• The Court will not apply the law to the facts of the
case to decide the outcome
• The preliminary reference procedure is not an
appeals procedure
• The Court will not decide matters of national family
law

An Example: Case C-497/10 PPU Mercredi
[2010] E.C.R. I-14309
• Mercredi - The mother of a six month old child had
relocated to Reunion (French territory)
• Where was the one year old child ‘habitually
resident’ for the purposes of Brussels II bis?

• The English court referred questions to the Court
on the interpretation of ‘habitual residence’ and
the Court gave judgment
• The English court then used this interpretation to
resolve the case: Mercredi v Chaffe [2011] EWCA
Civ 272

Which national courts can make a
preliminary reference?
Discretionary References
•

Article 267 TFEU: ‘Where such a question is raised before any
court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it
considers that a decision on the question is necessary to enable it to
give judgment, request the Court to give a ruling thereon.’

• If a question of interpretation of EU law is raised in a lower
court can choose to make a preliminary reference to the
Court
• The question for interpretation must be critical to resolve
the legal issues arising in the case before a reference may
be made

Which national courts can make a
preliminary reference?
Mandatory References
•

Article 267 TFEU: ‘Where any such question is raised in a case
pending before a court or tribunal of a Member State against whose
decisions there is no judicial remedy under national law, that court or
tribunal shall bring the matter before the Court.’

• If a question of interpretation of EU law is raised in court
from which there is no judicial remedy, i.e. no further
appeal, the national court is required to make a preliminary
reference
• It is clear that the court of final appeal in any Member State
is a court against which there is no further judicial remedy.

Is it always necessary to make a preliminary
reference?
• In limited circumstances, a question of interpretation may
not need to be referred to the Court, if :
• already been decided by the Court, or
• does not need to be decided for judgment by the national court, or
• the point of interpretation is clear

• For a point of interpretation of EU law to be clear:
• ‘...the correct application of [EU] law may be so obvious as to
leave no scope for any reasonable doubt as to the manner in
which the question raised is to be resolved. Before it comes to the
conclusion that such is the case, the national court or tribunal must
be convinced that the matter is equally obvious to the courts
of the other Member States and to the Court of Justice.’ Case
283/81 CILFIT [1982] E.C.R 3481, paragraph 16.

Process in the National Court
•

•

•

•

The national court will be seised of a case where
European law is engaged, e.g. a family law case with a
question of jurisdiction under Brussels II bis
It is the national court which takes the decision whether to
refer a case to the Court under the preliminary reference
procedure
The national court decides the stage at which it is
appropriate to seek a preliminary reference, but the factual
context should be clear, and the legal arguments should
have been outlined
Once the preliminary reference has been lodged at the
Court’s registry, the national proceedings should be stayed
until the Court gives judgment

Form of the Reference
•

The reference takes the form of a question, or a series of
questions, on the interpretation of the legislation
addressed to the Court.

•

The Court will answer the questions in its judgment, which
will then form the basis of the decision of the national court
when it applies the law to the facts of the case

•

The Court provides guidance to national courts on the
process of making a reference, and the formulation of
questions

•

There is no limit on the number of questions that can be
asked and a question may be dependent on the outcome
of a preceding question.

Developing the Questions
• The questions are the central aspect of the reference and
should refer directly to the provisions of European law
• The reference should be drafted:
‘Simply, clearly and precisely, avoiding superfluous detail’
• The questions should appear in a separate and clearly
identified section. It must be possible to understand them
without referring to the grounds for the reference.
• A good reference should include:
• A brief account of the subject-matter of the dispute and the factual situation
• Set out any relevant national law and identify the EU law provisions relevant
to the case

Examples of Family Law Questions
Case C-523/07 A, para 20:
2.

How is the concept of habitual residence in Article 8(1) of
the regulation, like the associated Article 13(1), to be
interpreted in Community law, bearing in mind in particular
the situation in which a child has a permanent residence in
one Member State but is staying in another Member State,
carrying on a peripatetic life there?

Examples of Family Law Questions
Case C-195/08 PPU Rinau, para 42:
1.
Can an interested party within the meaning of Article 21 of
[the Regulation] apply for non-recognition of a judicial
decision if no application has been submitted for recognition
of that decision?
2.
If the answer to Question 1 is in the affirmative: how is a
national court, when examining an application for nonrecognition of a decision brought by a person against whom
that decision is to be enforced, to apply Article 31(1) of [the
Regulation], which states that ‘… [n]either the person against
whom enforcement is sought, nor the child shall, at this stage
of the proceedings, be entitled to make any submissions on
the application’?

At the Court of Justice
•

Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules
of Procedure and the Statute of the Court of Justice
There are two stages in the procedure:

•
•

•

•

•

The written procedure: requires the communication of the
statements of case to the parties, the institutions and the
Member States
The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing
of the Advocate-General

The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the
Court’s reasoning
The Court gives a single judgment, responding to the
questions submitted by the national court

At the Court of Justice
•

Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules
of Procedure and the Statute of the Court of Justice
There are two stages in the procedure:

•
•

•

•

•

The written procedure: requires the communication of the
statements of case to the parties, the institutions and the
Member States
The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing
of the Advocate-General

The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the
Court’s reasoning
The Court gives a single judgment, responding to the
questions submitted by the national court

The Urgent Preliminary Reference
Procedure
•

The average time taken for a preliminary reference to be
heard by the Court in 2011 was 16 months – too slow for
some types of cases, especially family law cases

•

The Court now has an urgent preliminary ruling procedure
to ensure that a ruling is issued swiftly for cases which have
an element of time pressure.

•

International family law cases are covered by this urgent
procedure under Article 104(b) of the Rules of Procedure of
the Court of Justice

•

To be heard under the urgent procedure, a case must be
deemed eligible and accepted by Court

Seeking an Urgent Procedure
•

The national court may make a request for a case under
Title V TFEU to be heard under the urgent procedure or,
exceptionally, the Court may decide of its own motion to
hear a case under the urgent preliminary reference
procedure

•

The Court decides whether a case will be heard under the
urgent procedure
•

Since the adoption of the procedure 10 urgent references in
the Area of Freedom, Security and Justice have been
accepted by the Court, and 4 have been refused

•

The need for the urgent procedure must be clearly
demonstrated. It is used in exceptional cases only, but this
includes family law cases, especially those affecting children.

Seeking an Urgent Procedure
•

The urgency of the request must be clearly set out on the
face of the reference

•

The request must set out the matters of fact and law which
establish the urgency and the risks involved in following the
normal procedure

•

The questions referred should be as succinct as possible

•

The referring court should state its view on the answer to
the questions referred

The Effect of the Urgent Procedure
• All the interested parties, including the institutions and the
Member States will be notified of the decision to hear the
case under the urgent procedure.
• If the case is to be heard under the urgent procedure under
Article 104(b), Rules of Procedure:
• There is a shorter time limit on the written submissions to the
Court and there may be restrictions on the parties’ and
interested persons’ written submissions.
• In cases of extreme urgency, the written stage of the procedure
may be omitted
• The case may be determined without a submission from the
Advocate-General

The Effect of the Court’s Judgment
•

The Court’s judgment is binding on the national court
referring the question, but also the national courts of all
other Member States

•

The Court’s interpretation is a definitive statement of the
interpretation of European law

•

Once judgment has been given, the national court will
revive the proceedings and, using the interpretation of
European law provided by the Court in judgment on the
preliminary reference, will make a decision on the merits

•

Nature of the relationship between the national court and
the CJEU

Useful Resources
•

Court of Justice of the European Union website, including
case law, statutes and procedural rules and guidance
•

www.curia.eu

•

Searchable case lists

•

Numbered list of the Court’s case law

•

Official Journal of the European Union, including legislative
acts:
•

•

www.eur-lex.com

European Judicial Network
•

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm

Introduction to cross-border family
mediation

Dr. Jamie Walker, ERA Brussels, Nov. 2012

Overview
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legal framework within the EU
Principles, goals and setting of mediation
Phases of mediation, understanding the conflict
Dynamics of international cases involving child abduction
Issues settled in mediation
Framework of the mediation
How and when we mediate
Role of the lawyers and the court
What mediation can and cannot achieve
Finding qualified mediators

Legal framework within the EU
- Brussels II bis Regulation (Art. 55 (2)(e)) and the 1980
Hague Convention (Art. 7 (2)(c)) forsee the possibility of
mediation in family proceedings and encourage central
authorities to work towards an amicable settlement
- EU Parliament Mediator on International Child
Abduction
- EU Directive No. 2008/52/EC - the Mediation Directive
(Art. 5 gives judges the right to invite parties to try mediation first,
Art. 6 ensures the enforceability of settlement agreements)

- European Code of Conduct for Mediators

Principles, goals and setting of
mediation
• Mediation enables parties to negotiate a mutually
acceptable agreement
• The mediator is an impartial, neutral third party who
acts as a bridge in the communication between the
parties and structures the process
• Mediation is confidential and voluntary
• The parties themselves find the solutions
• Mediation requires a conducive setting and multiple
sessions

Phases of mediation
1. Setting the stage: Agreement to Mediate
2. Defining the issues
3. Understanding the conflict
4. Examining and clarifying options
5. Formulating the agreement

Dynamics of international cases
involving child abduction
 Cultural differences become threatening during breakdown
 Both parents want to be active in their children‘s lives
 One parent feels trapped and wishes to return home after a
separation or divorce
 Illegal retainment or abduction (of young children)
 Reaction of left-behind parent: anger, disbelief, feelings of
helplessness and powerlessness
 Danger of re-abduction
 Both parents are afraid of losing their children
 The children are caught in the middle

Issues settled in mediation
•
•
•
•
•
•
•

Return of the child, future living arrangements
Custody, visitation, contact to absent parent
Holidays and birthdays
Religious and cultural / bilingual upbringing
Child support, alimony, division of assets
Separation and divorce
Contact to absent parent during mediation

Framework of the mediation
• Can be initiated by parties, lawyers, judge, Central Authority,
Ministry of Justice or consular staff
• Timeframe: short notice, often just before court hearing
• Characteristics of child abduction cases:
– Time-consuming preparation, travel, contact to lawyers
– Long, sometimes open-ended sessions, usually 2 to 3 days
– Highly escalated conflict dynamics, lack of trust, fear of losing
child, feelings of anger and betrayal, pressure to make farreaching decisions at short notice, influence of likely outcome
of court case, high level of insecurity, very intense

HOW we mediate
• Co-mediation according to Wroclaw Declaration by
mediators from:
- both cultures
- both languages
- both genders
- the legal and the psychosocial professions
• Focus on the child, facilitate contact to absent parent,
separate sessions, reflecting team, developing
scenarios for possible solutions

WHEN we mediate
• The sooner the better!
• Before a case is brought to court
• When a case is pending
• After first hearing but before decision
• Between court cases, e.g. first instance and
appelate court hearing
• After court decision, e.g. return of the child

Role of lawyers and the court
• LAWYERS: support the parties‘ effort to resolve the
conflict in mediation, give partial legal advice, check
the proposed agreement, assure that the agreement
becomes binding in both jurisdictions
• COURT: is informed if mediation was successful and
renders agreement legally binding (in both jurisdictions)

What mediation can and cannot
achieve
• Mediation CAN provide a useful framework to
enable parties to explore the issues and the
underlying conflicts, develop realistic and fair
options and make sustainable agreements if
they are able and willing to do so.
• Mediation is NOT magic – it is hard work for all
involved!

Finding qualified mediators

Finding qualified mediators

www.crossbordermediator.eu
www.mikk-ev.de
Enabling parents to
remain partners!

