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ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ
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Ζ παξνχζα απφθαζε ζα θαηαζηεί νξηζηηθή ππφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 44 παξ.2 ηεο
χκβαζεο πξνυπνζέζεηο. Δλδέρεηαη λα ππνζηεί ηππηθέο δηνξζψζεηο.

ηην σπόθεζη Μ.Κ. καηά Δλλάδος,
Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Πξψην Σκήκα),
ζπλεδξηάδνληαο ζε ηκήκα κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε:
Kristina Pardalos, Ππόεδπορ
Λίλνο-Aιέμαλδξνο ηζηιηάλνο,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turkovic,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, Δικαζηέρ
θαη Renata Degener, Αναπληπώηπια Γπαμμαηέαρ Σμήμαηορ,
Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε ζπκβνχιην ζηηο 11 Ηνπιίνπ θαη 12 Γεθεκβξίνπ 2017,
Δθδίδεη ηελ παξαθάησ απφθαζε, ε νπνία ειήθζε θαηά ηελ σο άλσ
εκεξνκελία:
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
1. Ζ ππφζεζε εηζήρζε κε κηα πξνζθπγή (ππ’αξηζ.51312/16) ζηξεθφκελε
θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο απφ κία ξνπκάλα ππήθνν, ηελ Κα Μ.Κ.
(«ε πξνζθεχγνπζα»), ε νπνία πξνζέθπγε ζην Γηθαζηήξην ηελ 1ε
επηεκβξίνπ 2016 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο Πξνζηαζίαο
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε χκβαζε»). Ζ
Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο έθαλε δεθηφ ην αίηεκα κε απνθάιπςεο ηεο
ηαπηφηεηαο πνπ δηαηχπσζε ε πξνζθεχγνπζα (άξζξν 47 παξαγ.4 ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ).
2. Ζ πξνζθεχγνπζα εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Κν Ο.Matter (Ο.Μάηεξ),
Γηθεγφξν ηξαζβνχξγνπ. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε»)
εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ απεζηαικέλε ηεο αληηπξνζψπνπ ηεο, Κα
Α.Μαγξηππή, Γηθαζηηθή Πιεξεμνπζία ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο. Ζ ξνπκάληθε θπβέξλεζε δελ έθαλε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα
παξέκβεη ζηε δηαδηθαζία (άξζξν 36 παξ.1 ηεο χκβαζεο).
3. Ζ πξνζθεχγνπζα επηθαιέζηεθε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο
ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα αζθήζεη ην δηθαίσκα επηκέιεηαο ηνπ γηνπ ηεο Α.,
επηκέιεηα ε νπνία ηεο είρε σζηφζν αλαηεζεί νξηζηηθά κε δηθαζηηθή απφθαζε.

4. ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2016, ε αηηίαζε ζρεηηθά κε ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο
θνηλνπνηήζεθε ζηελ Κπβέξλεζε θαη ε πξνζθπγή θεξχρζεθε απαξάδεθηε
θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξαγ.3 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ
Η. ΟΗ ΠΔΡΗΣΑΔΗ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ
5. Ζ πξνζθεχγνπζα γελλήζεθε ην 1968 θαη θαηνηθεί ζηε Γαιιία.
6. Με ηελ απφθαζε αξ.101/2008, ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ απήγγεηιε ην
δηαδχγην ηεο πξνζθεχγνπζαο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο Α.Β. κε ηνλ νπνίν είρε δχν
παηδηά, ηνπο Η. θαη Α., αληίζηνηρα γελλεκέλσλ ζηηο 27 Ηνπιίνπ 2000 θαη ζηηο
14 Φεβξνπαξίνπ 2003.
7. Με ηελ ππ’αξ.330/2008 απφθαζε, ην ίδην δηθαζηήξην αλέζεζε ηελ
νξηζηηθή επηκέιεηα ησλ δχν παηδηψλ ζηελ πξνζθεχγνπζα θαη φξηζε δηθαίσκα
επηθνηλσλίαο γηα ηνλ Α.Β.
8. ηηο 12 Οθησβξίνπ 2011, ε πξνζθεχγνπζα, ε νπνία ήηαλ παηδίαηξνο,
έθπγε ζηε Γαιιία φπνπ είρε βξεη δνπιεηά ζε λνζνθνκείν θαη αλέζεζε
πξνζσξηλά ηα παηδηά ζηε κεηέξα ηεο, ζηελ ειιεληθή ηεο θαηνηθία. ην ηέινο
ηνπ πξψηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ κεηά ηελ αλαρψξεζε ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα
ηε Γαιιία, ν Α.Β. άζθεζε ην δηθαίσκά ηνπ επηθνηλσλίαο αιιά δελ επέζηξεςε
ηα παηδηά ζηε γηαγηά ηνπο.
9. Με ηελ ππ’αξ.1829/2011 απφθαζε, ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ
απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ Α.Β. πξνο κεηαθνξά ηεο δηακνλήο ησλ παηδηψλ
ζηελ θαηνηθία ηνπ θαη δηεπθξίληζε φηη εθείλα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ηε
κεηέξα ηνπο ζηε Γαιιία.
10. ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2012, ε πξνζθεχγνπζα θαηάθεξε λα πάξεη καδί ηεο
ηνλ Α. ζηε Γαιιία αιιά ην δεχηεξν παηδί ηεο, ν Η., εμαθνινχζεζε λα δεη κε
ηνλ παηέξα ηνπ.
11. Σελ ίδηα εκέξα, ν Α.Β. θαηέζεζε κήλπζε θαηά ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα
ην ιφγν φηη εθείλε αξληφηαλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο κε
ηνλ Α, ην νπνίν ηνπ είρε ρνξεγήζεη ε απφθαζε αξ.330/2008. Γήισζε αθφκε
σο θαηνηθία ηεο πξνζθεχγνπζαο ηελ ηειεπηαία θαηνηθία ηεο ζηελ Διιάδα θη
έηζη εθείλε δηθάζηεθε εξήκελ ηεο ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη
θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε επηά κελψλ.

12. Με ηελ ππ’αξ.246/2012 απφθαζε, ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ απέξξηςε
λέα αίηεζε ηνπ Α.Β. γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ επηκέιεηαο ησλ παηδηψλ.
Χζηφζν, ηνλ επηέκβξην 2012, κε ηελ απφθαζε αξ.836/2012, ην άλσ
δηθαζηήξην έδσζε ηελ πξνζσξηλή επηκέιεηα ηνπ Η. ζηνλ παηέξα ηνπ, γηα ην
ιφγν φηη ην παηδί, 12 εηψλ ηφηε, αξληφηαλ λα αθνινπζήζεη ηε κεηέξα ηνπ ζηε
Γαιιία.
13. ηηο 4 Ηνπιίνπ 2013, κε πξσηνβνπιία ηεο πξνζθεχγνπζαο, ν δηθαζηήο
νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ ηεο Charleville-Mézières φξηζε ζηε Γαιιία ηελ
θαηνηθία ηνπ Α. θαη ρνξήγεζε ζηνλ Α.Β. δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ην παηδί,
ην νπνίν έπξεπε λα αζθείηαη ζηελ Διιάδα.
14. Σνλ Ματν 2015, κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, ν Α.Β. αξλήζεθε λα
επηζηξέςεη ηνλ Α. ζηελ πξνζθεχγνπζα.
15. ηηο 11 Ματνπ 2015, ε πξνζθεχγνπζα θαηέζεζε κήλπζε γηα απαγσγή
ηέθλνπ ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ ηεο Charleville-Mézières.
16. Με ηελ ππ’αξ.308/2015 απφθαζε ηεο 2αο Ηνπιίνπ 2015, ην
Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ έδσζε πξνζσξηλά ηελ επηκέιεηα ηνπ Α. ζηνλ παηέξα
ηνπ. Δπεζήκαλε φηη θάζε θνξά πνπ πήγαηλε ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ παηέξα ηνπ, ν Α αξληφηαλ λα
επηζηξέςεη ζηε Γαιιία: δπζθνιεπφηαλ λα απνρσξηζηεί ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη
ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξίγπξν ζηα Ησάλληλα. Θεψξεζε φηη ε επηζηξνθή ηνπ
Α. ζηε Γαιιία θηλδχλεπε λα απνηειέζεη δνθηκαζία, ε νπνία ζα επηδείλσλε
ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν είρε θινληζηεί απφ ηνλ
ρσξηζκφ ησλ γνληψλ ηνπ θαη απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο. Γηαπίζησζε φηη εάλ ν
Α είρε αηζζήκαηα θαη δπλαηνχο δεζκνχο κε ηε κεηέξα ηνπ, ηέηνηνπο είρε
επίζεο κε ηνλ παηέξα ηνπ. εκείσζε επηπιένλ φηη εάλ ν Α είρε δειψζεη φηη
επηζπκνχζε λα κνηξάδεηαη ηνλ ρξφλν ηνπ κεηαμχ ησλ δχν γνληψλ ηνπ, είρε
επίζεο εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ απφ ηνλ αδεξθφ
ηνπ θαη ηνλ θφβν ηνπ γηα ηελ αλαζηάησζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ.
17. ηηο 10 Ηνπιίνπ 2015, χζηεξα απφ δχν κελχζεηο πνπ θαηέζεζε ε
πξνζθεχγνπζα, ην Πιεκκειεηνδηθείν Ησαλλίλσλ απάιιαμε ηνλ Α.Β. απφ ηελ
θαηεγνξία ηεο κε ηήξεζεο δηθαζηηθήο απφθαζεο.
18. ηηο 10 Ηνπιίνπ 2015, ν Α.Β. θαηέζεζε αίηεζε αλαζεψξεζεο ηεο
ππ’αξ.330/2008 απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ Α. Ζ
ζρεηηθή δηθάζηκνο αλαβιήζεθε γηα ηηο 3 Ματνπ 2017.

19. ηηο 9 επηεκβξίνπ 2015, ε πξνζθεχγνπζα θαηέζεζε ζην Πξσηνδηθείν
Ησαλλίλσλ αίηεζε επηζηξνθήο ηέθλνπ βάζεη ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο
25εο Οθησβξίνπ 1980 γηα ηα αζηηθά ζέκαηα ηεο δηεζλνχο απαγσγήο παηδηψλ
(«ε χκβαζε ηεο Υάγεο»).
20. Με ηελ απφ 30 επηεκβξίνπ 2015 ππ’αξ.404/2015 απφθαζε, ην
πξναλαθεξφκελν δηθαζηήξην δηέηαμε ηνλ Α.Β. λα επηζηξέςεη ηνλ Α. ζηελ
κεηέξα ηνπ ζηε Γαιιία. Δπεζήκαλε φηη ιφγσ ηνπ επίζεκνπ αηηήκαηνο ησλ
γαιιηθψλ αξρψλ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε χκβαζε ηεο
Υάγεο, απαγνξεπφηαλ ζηηο ειιεληθέο δηθαζηηθέο αξρέο λα θξίλνπλ ην δήηεκα
ηεο επηκέιεηαο ηνπ Α. πξηλ ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ επηζηξνθή ζηε Γαιιία
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Σν δηθαζηήξην ζεκείσζε επίζεο φηη ν Α. δελ είρε
εθθξαζηεί αξλεηηθά γηα ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Γαιιία αιιά φηη είρε κφλν
δειψζεη φηη έλνησζε ιίγν κφλνο ηνπ εθεί. Δθηίκεζε φηη απηφ νθεηιφηαλ ζηηο
δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε κία μέλε ρψξα θαη επεζήκαλε φηη ν Α. είρε
πάλησο κάζε λα κηιάεη γαιιηθά, φηη ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε ήηαλ θαιή θαη φηη
είρε θάλεη θίινπο. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ην δηθαζηήξην, ν Α δελ είρε
δείμεη ε βνχιεζή ηνπ λα παξακείλεη ζηα Ησάλληλα λα είλαη ην απνηέιεζκα
εμαλαγθαζκνχ.
21. Ζ απφθαζε απηή θαηέζηε νξηζηηθή. ηηο 15 Οθησβξίνπ 2015, ε
πξνζθεχγνπζα δηαβίβαζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ Α.Β. εμσδηθαζηηθφ
αίηεκα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Α.
22. ηηο 2 Οθησβξίνπ 2015, ν δηθαζηήο νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ ηεο
Charleville-Mézières εμέδσζε απφθαζε κε ηελ νπνία δήισζε φηη νη γνλείο ζα
αζθνχζαλ απφ θνηλνχ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ Α. θαη φηη ελαπφθεηην ζε
απηνχο λα ιακβάλνπλ καδί ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ζε
ζρέζε κε ηελ θνίηεζή ηνπ, ηελ πγεία ηνπ θαη ηπρφλ ζξεζθεπηηθέο επηινγέο.
Τπελζχκηζε αθφκα φηη ε δηακνλή ηνπ παηδηνχ είρε νξηζηεί ζηελ θαηνηθία ηεο
κεηέξαο θαη ρνξήγεζε ζηνλ παηέξα δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ Α.
Δπηθαινχκελνο ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ αξ.2201/2003 ηεο 27εο Ννεκβξίνπ
2003, επεζήκαλε φηη ν γάιινο δηθαζηήο, δηθαζηήο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο
ηνπ παηδηνχ, παξέκελε αξκφδηνο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ αλέθεξε φκσο φηη ν
Α. είρε αδεξθφ κε ζπλήζε δηακνλή ζηελ Διιάδα. Απηή ε απφθαζε ηνπ
δηθαζηή νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2015
ζηνλ Α.Β., ν νπνίνο δελ άζθεζε έθεζε.

23. ηηο 17 Οθησβξίνπ 2015, ε πξνζθεχγνπζα πήγε ζηα Ησάλληλα γηα λα
παξαιάβεη ηνλ Α. Χζηφζν, εθφζνλ ν Α.Β. είρε ππνβάιεη κήλπζε ζε βάξνο
ηεο, εθείλε ηέζεθε ππφ αζηπλνκηθή θξάηεζε.
24. ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2015, ε πξνζθεχγνπζα θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ

Ησαλλίλσλ αίηεζε

γηα

ηε

δηφξζσζε ηεο

απφθαζεο

αξ.404/2015 γηα ην ιφγν φηη ην δηθαζηήξην είρε παξαιείςεη λα ζπκπεξηιάβεη
ζην δηαηαθηηθφ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ θαηαδίθε ηνπ
Α.Β. ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή θαη ζε πξφζηηκν ζε πεξίπησζε πνπ
ζα αξληφηαλ λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
25. ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2015, θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ Πξσηνδηθείνπ
Ησαλλίλσλ αίηεζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο αξ.308/2015. ηηο 8
Φεβξνπαξίνπ 2016, κε ηελ ππ’αξ.31/2016 απφθαζε, ην άλσ δηθαζηήξην
αλαθάιεζε ηελ απφθαζή ηνπ αξ.308/2015 κε ηελ νπνία είρε πξνζσξηλά
ρνξεγήζεη ηελ επηκέιεηα ηνπ Α. ζηνλ παηέξα ηνπ θαη αλέζεζε απηή ζηελ
πξνζθεχγνπζα. Δπεζήκαλε φηη κεηά ηελ απφθαζε αξ.404/2015 θαη ηελ
απφθαζε πνπ εθδφζεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2015 απφ ηνλ δηθαζηή
νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ ηεο Charleville-Mézières, νη νπνίεο είραλ πεη φηη ν
Α. θξαηείην παξάλνκα απφ ηνλ παηέξα ηνπ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο, ε θαηάζηαζε είρε αιιάμεη νπζηαζηηθά θαη δελ
δηθαηνινγνχζε πιένλ ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσξηλνχ κέηξνπ πνπ δηέηαμε ε
απφθαζε αξ.308/2015.
26. Με ηελ απφθαζε αξ.32/2016 πνπ εθδφζεθε ηελ ίδηα εκέξα, ην
Γηθαζηήξην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ηεο πξνζθεχγνπζαο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ
2015, δέρζεθε φηη ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο αξ.404/2015 ήηαλ ειιηπέο θαη
δηεπθξίληζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Α.Β. αξληφηαλ λα ζπκκνξθσζεί πξνο
ηελ νξηζηηθή απφθαζε αξ.404/2015, ζα ηνπ επηβαιιφηαλ, δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 946 παξ.1 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, πξφζηηκν 5 000 επξψ
θαη πνηλή θπιάθηζεο ελφο κήλα.
27. Δληνχηνηο, κε ηελ απφθαζε αξ.45/2016 ηεο 24εο Μαξηίνπ 2016, ην
Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Α.Β., απαγφξεπζε
πξνζσξηλά θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ηελ εγθαηάιεηςε απφ ηνλ
Α. ηνπ ζρνιείνπ φπνπ εθείλνο θνηηνχζε απφ ηνλ επηέκβξην 2015 ζηα
Ησάλληλα. Σν δηθαζηήξην επεζήκαλε φηη ν Α. είρε αξλεζεί κε έληνλν ηξφπν
λα επηζηξέςεη ζην ζρνιείν φπνπ θνηηνχζε ζηε Γαιιία. χκθσλα κε ην

δηθαζηήξην, ην χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ππαγφξεπε λα αθεζεί λα
νινθιεξψζεη ην ζρνιηθφ ηνπ έηνο ζηα Ησάλληλα, θάηη πνπ άιισζηε πνπ δελ
ζα είρε νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο εάλ ν ελδηαθεξφκελνο ζπλέρηδε ζηε ζπλέρεηα
ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Γαιιία.
28. ηηο 19 Ηνπλίνπ 2016, ν Δηζαγγειέαο απέξξηςε αίηεζε ηεο
πξνζθεχγνπζαο γηα λα μαλαπάξεη ηνλ Α. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2016, ε
πξνζθεχγνπζα επαλέιαβε ηελ αίηεζή ηεο.
29.

ηηο

19

Ηνπιίνπ

2016,

θαηέζεζε

ελψπηνλ

ηνπ

Δηζαγγειέα

Πιεκκειεηνδηθψλ ησλ Ησαλλίλσλ αίηεζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
ππ’αξ.2102/1992 λφκνπ πεξί θχξσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο. Καινχζε
ηνλ Δηζαγγειέα λα δηαηάμεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο,
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ λα αζθήζεη πξνζσξηλά ηελ επηκέιεηα
ηνπ Α. εσζφηνπ εθείλνο ηεο επηζηξαθεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξ.404/2015
απφθαζε πνπ ηεο είρε αλαζέζεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ.
30.Σελ ίδηα εκέξα, ν Δηζαγγειέαο δηαβίβαζε ηελ άλσ αίηεζε ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο, εθ ησλ νπνίσλ θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Ησαλλίλσλ. Κίλεζε επίζεο ζε βάξνο ηνπ Α.Β. δίσμε γηα αξπαγή παηδηνχ θαη
άξλεζε ζπκκφξθσζεο πξνο δηθαζηηθή απφθαζε. Καηά ηε δηθάζηκν ηεο 31εο
Απγνχζηνπ 2016, ην Πιεκκειεηνδηθείν Ησαλλίλσλ, απνθαηλφκελν θαηά ηελ
απηφθσξε δηαδηθαζία, αλέβαιε ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο δηφηη ε
πξνζθεχγνπζα, κάξηπξαο απφδεημεο θαη πνιηηηθή αγσγή, δελ εκθαλίζηεθε.
31. ηηο 17 Απγνχζηνπ 2016, ε πξνζθεχγνπζα θαηέζεζε κήλπζε θαηά ηνπ
Α.Β. γηα απαγσγή παηδηνχ.
32. ηηο 17 Απγνχζηνπ 2016, ν Α.Β. πξφβαιε αληηξξήζεηο θαηά ηελ
ππ’αξ.32/2016 απφθαζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 933 ηνπ ΚΠνιΓ. Εεηνχζε,
αθελφο, ηελ αθχξσζε θάζε κέηξνπ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο
απφθαζεο αξ.404/2015, ηδίσο ηεο θαηάζρεζεο πνζνχ 6 2016 επξψ απφ ηνλ
ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, θαη, αθεηέξνπ, απνδεκίσζε 25 000 επξψ ιφγσ
ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ εθηηκνχζε φηη είρε ππνζηεί ιφγσ ηεο αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ, ηελ νπνία ραξαθηήξηδε άδηθε.
33. ηηο 4, 18, 19 θαη 21 Απγνχζηνπ 2016, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί
κεηέβεζαλ ζηελ νηθία ηνπ Α.Β. γηα λα πάξνπλ ηνλ Α. αιιά δελ ηνλ βξήθαλ.
34. ηηο 26 Απγνχζηνπ 2016, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζπλάληεζε ηνλ Α. θαη
ζπδήηεζε καδί ηνπ. πλέηαμε έθζεζε ζηελ νπνία ζεκείσζε φηη ην παηδί

επηζπκνχζε λα παξακείλεη κε ηνλ παηέξα ηνπ φπνπ δνχζε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ
θαη ηελ παηξηθή γηαγηά ηνπ κέρξη λα ηειεηψζεη ν αδεξθφο ηνπ ηηο
δεπηεξνβάζκηεο ζπνπδέο ηνπ θαη λα απνθαζίζεη γηα ην κέξνο φπνπ
επηζπκνχζε λα ηηο ζπλερίζεη. Καηά ηελ έθζεζε απηή, ν Α. είρε επίζεο
δειψζεη φηη επηζπκνχζε λα ζηακαηήζεη ε κεηέξα ηνπ λα πεγαίλεη ζηα
δηθαζηήξηα θαη λα βξεζεί ιχζε. Παξαπνλέζεθε γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
θνίηεζήο ηνπ επί ηέζζεξηο εβδνκάδεο, γεγνλφο γηα ην νπνίν ζεσξνχζε ηε
κεηέξα ηνπ ππεχζπλε, θαη ηζρπξηδφηαλ φηη ήζειε λα ζπλερίζεη λα πεγαίλεη
ζρνιείν ζηα Ησάλληλα. Δίρε εθθξάζεη έληνλν ζπκφ ελαληίνλ ηεο κεηέξαο ηνπ
θαη επαλαιάβεη φηη δελ ήζειε λα γπξίζεη πίζσ ζηε Γαιιία. Ο θνηλσληθφο
ιεηηνπξγφο πξνζέζεζε φηη ήηαλ επηηαθηηθφ νη γνλείο λα βξνπλ ζπκβηβαζηηθή
ιχζε θαη λα ζηακαηήζνπλ λα δηαηαξάζζνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ
παηδηψλ, ηδίσο εθείλε ηνπ Α., θαη ηα παηδηά λα δνπλ παηδνςπρίαηξν.
35. Ζ άλσ έθζεζε, ε νπνία δηαβηβάζζεθε ζηελ Δηζαγγειία Ησαλλίλσλ,
ζπκπέξαηλε φηη δελ ζπλέηξεραλ λφκηκνη ιφγνη λα αλαιάβνπλ πξνζσξηλά ηελ
επηκέιεηα ηνπ Α. νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε α) ησλ
ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ηνπ Α., ηνπ αδεξθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ,
β) ηεο θαηάζεζεο, ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2016, ησλ δχν παηδηψλ ζην
Πιεκκειεηνδηθείν ζχκθσλα κε ηελ νπνία ήζειαλ λα δνπλ καδί, γ) ηεο
ζχζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ λα κελ δνζεί ζηηο θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ε πξνζσξηλή επηκέιεηα ηνπ Α.
36. ηηο 26 Απγνχζηνπ 2016 επίζεο, νη Α. θαη Η., αληίζηνηρα 13 θαη 16 εηψλ,
εμεηάζηεθαλ ελψπηνλ ηνπ Πιεκκειεηνδηθείνπ ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο
κήλπζεο πνπ θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2016 γηα αξπαγή
παηδηνχ. Δπί ηε επθαηξία απηή, ν Α. είρε δειψζεη φηη ήζειε λα παξακείλεη κε
ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη ηνλ παηέξα ηνπ δηφηη έλνησζε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα καδί
ηνπο θαη δηφηη δελ είρε δερζεί ςπρνινγηθέο πηέζεηο πιατ ηνπο. Πξνζέζεζε φηη
αγαπνχζε ηελ κεηέξα ηνπ αιιά φηη κεηά απφ απηά πνπ είρε θάλεη δελ
κπνξνχζε λα ηελ ζπγρσξήζεη.
37. Σελ ίδηα κέξα, ε Δηζαγγειία Ησαλλίλσλ δήηεζε απφ ηελ ςπρηαηξηθή
θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο ίδηαο πφιεο λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο
έθζεζεο πνπ ζπλέηαμε ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο. Φπρνιφγνο ηεο θιηληθήο
απηήο ζπδήηεζε κε ηνλ Α. ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2016. ηελ άλσ έθζεζε πνπ
θαηαξηίζηεθε ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2016, ν ςπρνιφγνο ζεκείσζε φηη ν Α. είρε

επαλαιάβεη κε ζηαζεξφ θαη ζαθή ηξφπν ηελ επηζπκία ηνπ λα παξακείλεη ζηελ
Διιάδα φπνπ ζα ήηαλ θνληά ζηνλ αδεξθφ ηνπ θαη φπνπ ζα κπνξνχζε λα
δηαηεξήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ. Ο Α. θέξεηαη επίζεο λα ηνπ κίιεζε γηα έλα αίζζεκα θφπσζεο θαη ιχπεο
ζρεηηθά κε ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ηνπ παηέξα ηνπ αιιά
επίζεο ζπκνχ ελαληίνλ ηεο κεηέξαο ηνπ ιφγσ ηεο επηκνλήο ηεο λα ηνλ
μαλαθέξεη ζηε Γαιιία παξά ηελ αληίζεηε βνχιεζή ηνπ. Ο ςπρνιφγνο
πξφηεηλε λα κελ ρσξηζηνχλ ηα παηδηά δεδνκέλνπ φηη θαη νη δπν πεξηέγξαθαλ
ηελ ζρέζε ηνπο σο πεγή ακνηβαίαο ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο.
38. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ν Δηζαγγειέαο δηαβίβαζε ζην Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο έθζεζε ζηελ νπνία ππνγξάκκηδε φηη θαλέλαο λφκηκνο ιφγνο δελ
δηθαηνινγνχζε ηελ πξνζσξηλή επηκέιεηα ηνπ Α. απφ ηηο θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ελφςεη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηε Γαιιία, νχηε ην μεξίδσκά ηνπ απφ
ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχζε. Δθηηκνχζε φηη ε λνκηκφηεηα ζα
κπνξνχζε λα απνθαηαζηαζεί εάλ νη δπν γνλείο έδεηρλαλ απηνζπγθξάηεζε
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη λα ζεβαζηνχλ ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ Α.
39. ηηο 16 επηεκβξίνπ 2016, ν Α.Β. θαηέζεζε αίηεζε πξνζσξηλψλ
κέηξσλ ελψπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ, κε ηελ νπνία δεηνχζε λα ηνπ
δνζεί ε επηκέιεηα ηνπ Α. φζν ε πξνζθεχγνπζα δηέκελε ζην εμσηεξηθφ. ηηο
21 επηεκβξίνπ 2016, ην δηθαζηήξην εμέδσζε πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ
επέηξεπε ζηνλ Α. λα θνηηά ζην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ εσζφηνπ απνθαλζεί
επί ηεο αίηεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ.
40. Ζ δηθάζηκνο γηα ηελ πξναλαθεξφκελε αίηεζε έιαβε ρψξα ζηηο 21
Οθησβξίνπ 2016. Με ηελ απφθαζε αξ.309/2016 ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2016,
ην δηθαζηήξην θήξπμε εαπηφ αλαξκφδην βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηεο χκβαζεο
ηεο Υάγεο θαη απέξξηςε ηελ αίηεζε σο απαξάδεθηε. Σν δηθαζηήξην
δηεπθξίληζε φηη δελ κπνξνχζε λα απνθαλζεί επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο επηκέιεηαο
ηνπ παηδηνχ κέρξη λα απνθαζίζνπλ ηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο φπνπ δηέκελε
πξνζσξηλά ην παηδί πξηλ ηελ παξάλνκε θαηαθξάηεζή ηνπ απφ ηνλ παηέξα
ηνπ, δειαδή ηεο Γαιιίαο, εάλ ην παηδί έπξεπε λα επηζηξέςεη ζηελ ρψξα απηή.
41.Με ηελ απφθαζε αξ.128/2017 ηεο 26 ε ο Απξηιίνπ 2017, ην
Πξσηνδηθείν

Ησαλλίλσλ

δηέηαμε

ηνλ

δηαρσξηζκφ

ησλ

δχν

αληηξξήζεσλ πνπ πξνέβαιε ν Α.Β. ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2016, ε

κία γηα ηελ αθχξσζε ηεο θαηάζρεζεο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ
ινγαξηαζκφ θαη ε άιιε γηα ηελ απνδεκίσζε ιφγσ εζηθήο
βιάβεο, θαη αλέβ αιε ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο.
ΗΗ. ΣΟ ΟΗΚΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ
42. Σα ζρεηηθά άξζξα ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ΚΠνιΓ νξίδνπλ
φηη:

Άρθρο 918
«1. Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν βάζεη αληηγξάθνπ ηνπ
εθηειεζηνχ ηίηινπ πνπ έρεη ηνλ εθηειεζηήξην ηχπν (απφγξαθν). (...)
2. Ο εθηειεζηήξηνο ηχπνο δίλεηαη:
α) ζε απνθάζεηο, δηαηαγέο πιεξσκή ή άιιεο δηαηαγέο ειιεληθψλ
δηθαζηεξίσλ, απφ ην δηθαζηή πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ή ηε δηαηαγή (...),
β) ζε πξαθηηθά ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, απφ ην δηθαζηή πνπ δίθαζε (...)»

Άρθρο 927
«Ζ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε γίλεηαη κε επηκέιεηα εθείλνπ πνπ έρεη δηθαίσκα
λα ηελ ελεξγήζεη, ν νπνίνο δίλεη, επάλσ ζην απφγξαθν, ηε ζρεηηθή εληνιή
ζε νξηζκέλν δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη νξίδεη ηνλ ηξφπν θαη αλ είλαη δπλαηφ
θαη ηα αληηθείκελα επάλσ ζηα νπνία ζα γίλεη ε εθηέιεζε.(...)»

Άρθρο 933
«1. Αληηξξήζεηο εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε (...) νη
νπνίεο αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή ηελ απαίηεζε, αζθνχληαη κφλν κε αλαθνπή πνπ
εηζάγεηαη ζην εηξελνδηθείν (...) θαη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν (...)»

Άρθρο 950
«.1. Με ηελ απφθαζε πνπ δηαηάδεηαη ε απφδνζε ή παξάδνζε ηέθλνπ
θαηαδηθάδεηαη ν γνλέαο πνπ έρεη ην ηέθλν λα εθηειέζεη απηή ηελ πξάμε
θαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηελ εθηειέζεη,
απαγγέιιεηαη απηεπαγγέιησο ρξεκαηηθή πνηλή· έσο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ
(100.000) ππέξ ηνπ αηηνχληνο ηελ απφδνζε ή παξάδνζε ή πνπ δεηά λα έρεη

ην ηέθλν γηα πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη έλα έηνο. Αλ ην ηέθλν
δελ βξεζεί, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 861 έσο 866.
(...)»

43. Σν άξζξν 1ν ηνπ ππ’αξ.2012/1992 λφκνπ πεξί θχξσζεο ηεο χκβαζεο
ηεο Υάγεο δηαηππψλεηαη σο εμήο ζηα ζρεηηθά ηνπ, ελ πξνθεηκέλσ, κέξε:

«2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 6 επ. σο Κεληξηθή Αξρή νξίδεηαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.
(...)
4. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ αλαιακβάλνπλ κέζσ ησλ ηδξπκάησλ ηνπο θαη
χζηεξα απφ ζρεηηθή παξαγγειία ηνπ παξαλφκσο κεηαθηλνχκελνπ ή
θαηαθξαηνχκελνπ παηδηνχ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ αλαγλσξηδφκελν
δηθαηνχρν.»

ΗΗΗ. ΣΟ ΟΗΚΔΗΟ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ
44. Γηα ηηο ζρεηηθέο ελ πξνθεηκέλσ δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο
25εο Οθησβξίνπ 1980, ην Γηθαζηήξην αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 34-36
ηεο απφθαζεο Χ. καηά Λεηονίαρ (αξ.27853/09, ΔΓΓΑ 2013). Δηδηθφηεξα, ηα
άξζξα 7 θαη 13 απηήο νξίδνπλ:
Άρθρο 7
«Οη Κεληξηθέο Αξρέο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα
πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζηα αληίζηνηρα
Κξάηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο επηζηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ άιισλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
Δηδηθφηεξα, είηε απεπζείαο είηε κε ηε ζπλδξνκή θάζε ελδηάκεζνπ νξγάλνπ,
νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα:
α. γηα λα εληνπίδνπλ έλα παηδί πνπ κεηαθηλήζεθε ή θαηαθξαηήζεθε
παξάλνκα,
β. γηα λα πξνιακβάλνπλ λένπο θηλδχλνπο γηα ην παηδί ή βιάβεο ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο, ιακβάλνληαο ή πξνθαιψληαο ηε ιήςε πξνζσξηλψλ
κέηξσλ,

γ. γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθνχζηα απφδνζε ηνπ παηδηνχ ή λα
δηεπθνιχλνπλ κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε,
δ. γηα λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θνηλσληθή
θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, εθφζνλ απηφ είλαη ρξήζηκν,
ε. γηα λα παξέρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην εζληθφ ηνπο
δίθαην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο,

ζη. γηα λα αξρίδνπλ ή λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έλαξμε δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ
θαη, αλ ππάξρεη αλάγθε, λα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ νξγάλσζε ή ηελ
νπζηαζηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο,
δ. γηα λα παξέρνπλ ή, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ παξνρή
λνκηθήο

θαη

δηθαζηηθήο

αξσγήο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

θαη

ηεο

ρξεζηκνπνηήζεσο δηθεγφξνπ ή λνκηθνχ ζπκβνχινπ,
ε. γηα λα εμαζθαιίδνπλ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, εάλ είλαη αλαγθαίν θαη
ζθφπηκν, ηελ αθίλδπλε επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ,
ζ. γηα λα ηεξνχληαη ακνηβαίσο ελήκεξεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο χκβαζεο
θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, αίξνπλ ηα εκπφδηα πνπ ελδερνκέλσο
ζπλαληψληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.»

Άρθρο 13
«Παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή Αξρή ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε δελ
δεζκεχεηαη λα δηαηάμεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ, εθφζνλ ην θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ή ε νξγάλσζε πνπ αληηηίζεηαη ζηελ
επηζηξνθή ηνπ απνδεηθλχεη:
(...)
β) φηη ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ε επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ λα ην εθζέζεη ζε
θπζηθή ή ςπρηθή δνθηκαζία ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα ην
πεξηαγάγεη ζε κηα αθφξεηε θαηάζηαζε.
Ζ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή κπνξεί επίζεο λα αξλεζεί λα δηαηάμεη ηελ
επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ, εάλ δηαπηζηψζεη φηη ην παηδί αληηηίζεηαη ζηελ
επηζηξνθή ηνπ θαη έρεη ήδε ηελ ειηθία θαη ηελ σξηκφηεηα πνπ
ππαγνξεχνπλ λα ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηνπ.

Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ, νη
δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο Αξρέο νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ πνπ παξέρνληαη
απφ ηελ Κεληξηθή Αξρή ή άιιε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κξάηνπο ηεο
ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ.»

45. Δπίζεο, ην άξζξν 12 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ
παηδηνχ ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 1989 πξνβιέπεη:
«1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε εγγπψληαη ζην παηδί πνπ έρεη ηθαλφηεηα
δηάθξηζεο ην δηθαίσκα ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ ζρεηηθά κε
νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ην αθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ
παηδηνχ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη κε ην βαζκφ ηεο σξηκφηεηάο ηνπ.
2. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζα πξέπεη ηδίσο λα δίλεηαη ζην παηδί ε δπλαηφηεηα
λα αθνχγεηαη ζε νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ ην
αθνξά, είηε άκεζα, είηε κέζσ ελφο εθπξνζψπνπ ή ελφο αξκνδίνπ
νξγαληζκνχ, θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο.»

ΗV.ΣΟ ΟΗΚΔΗΟ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ
Α. Σο σμβούλιο ηης Δσρώπης
46. Ζ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
παηδηψλ ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 1996 νξίδεη:
Προοίμιο
« (...)
Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ηα χςηζηα δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα ησλ
παηδηψλ ζα πξέπεη λα πξνσζνχληαη θαη φηη πξνο ην ζθνπφ απηφλ ηα παηδηά
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά,
εηδηθφηεξα

ζηηο

νηθνγελεηαθέο

δηαδηθαζίεο

πνπ

ηα

αθνξνχλ,

Αλαγλσξίδνληαο φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο
πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ ηα χςηζηα δηθαηψκαηα
θαη ζπκθέξνληά ηνπο, θαη φηη ε γλψκε ηνπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη
θαλνληθά ππφςε,
Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ ζηελ πξνζηαζία θαη
ηελ πξνψζεζε ησλ χςηζησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ παηδηψλ
ηνπο θαη ζεσξψληαο φηη ηα θξάηε ζα πξέπεη, ελδερνκέλσο, λα ιακβάλνπλ
επίζεο κέξνο ζ’ απηέο,

Θεσξψληαο πάλησο φηη, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, είλαη ζθφπηκν λα
πξνζπαζνχλ νη νηθνγέλεηεο λα επηηχρνπλ κηα ζπκθσλία πξηλ λα
εηζαγάγνπλ ην δήηεκα ελψπηνλ κηαο δηθαζηηθήο αξρήο, (...)»

Άρθρο 3- Γικαίωμα ζηην πληροθόρηζη και ζηην έκθραζη

ηης γνώμης καηά ηις διαδικαζίες
«ε έλα παηδί πνπ ζεσξείηαη απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην φηη έρεη επαξθή
θξίζε, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ην αθνξνχλ ελψπηνλ κηαο δηθαζηηθήο αξρήο,
παξέρνληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα, ηελ απφιαπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί
λα δεηήζεη θαη ην ίδην:
α. λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε θαηάιιειε πιεξνθνξία,
β. λα εξσηάηαη θαη λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ,
(...)»

Άρθρο 6-Αποθαζιζηική διαδικαζία
«ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ έλα παηδί, ε δηθαζηηθή αξρή, πξηλ λα ιάβεη
νπνηαδήπνηε απφθαζε, νθείιεη:
α) λα εμεηάζεη αλ δηαζέηεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα λα ιάβεη κηα
απφθαζε πξνο ην χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ θαη, ελδερνκέλσο, λα ιάβεη
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, εηδηθφηεξα απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηφρσλ
γνληθψλ επζπλψλ,
β) φηαλ ην παηδί ζεσξείηαη απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην φηη έρεη κηα επαξθή
θξίζε:
- λα εμαζθαιίζεη φηη ην παηδί έρεη ιάβεη νπνηαδήπνηε ρξήζηκε
πιεξνθνξία,
- λα ξσηήζεη ζηηο θαηάιιειεο πεξηπηψζεηο ην παηδί πξνζσπηθά, ελ αλάγθε
θαη’ ηδίαλ, ε ίδηα ή κέζσ άιισλ πξνζψπσλ ή νξγάλσλ, κε κηα κνξθή
θαηάιιειε πξνο ηελ θξίζε ηνπ, εθηφο αλ απηή είλαη εκθαλψο αληίζεηε
πξνο ηα χςηζηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ,
- λα επηηξέςεη ζην παηδί λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ.
γ) λα ιάβεη λφκηκα ππφςε ηε γλψκε πνπ εθθξάζηεθε απφ απηφ.»

47. H χζηαζε CM/Rec (2012) 2 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ πξνο ηα
Κξάηε Μέιε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ θάησ ησλ 18 εηψλ
(πνπ εγθξίζεθε ζηηο 28 Μαξηίνπ 2012 θαηά ηελ 1138ε ζπλεδξίαζε ησλ

Αληηπξνζψπσλ ησλ Τπνπξγψλ) έρεη σο εμήο, ζε φ,ηη αθνξά ην ζρεηηθφ ηεο
κέξνο:
«πζηήλεη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ κειψλ:
1.λα κεξηκλνχλ ψζηε φια ηα παηδηά θαη νη λένη λα κπνξνχλ λα
αζθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο αθξφαζεο, ιήςεο ζηα ζνβαξά θαη ζπκκεηνρήο
ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ηνα αθνξνχλ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη κε
ην βαζκφ ηεο σξηκφηεηάο ηνπο, (...)»

48. Ζ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο αξ. Rec (1981) γηα ηελ νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε πνπ
εγθξίζεθε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 1998 αλαθέξεηαη ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ
νηθνγελεηαθψλ δηαθνξψλ, ηδίσο εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρσξηζκφ ή
δηαδχγην. εκεηψλνληαο ηηο επηδήκηεο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ γηα ηηο
νηθνγέλεηεο, ην θείκελν ζπζηήλεη ζηα Κξάηε κέιε λα θαζηεξψζνπλ ή λα
πξνσζήζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε ή, ελδερνκέλσο, λα
εληζρχζνπλ ηελ ππάξρνπζα δηακεζνιάβεζε. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο
χζηαζεο, ε πξνζθπγή ζηελ νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε κπνξεί «λα
βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, λα κεηψζεη
ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ κεξψλ, λα παξάγεη ζπκβηβαζηηθέο ζπκθσλίεο, λα
δηαζθαιίζεη ηελ ζπλέρεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη
ησλ παηδηψλ, λα κεηψζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ ρσξηζκνχ
θαη ηνπ δηαδπγίνπ γηα ηα ίδηα ηα κέξε θαη γηα ηα Κξάηε» (βιέπε επίζεο ηελ
χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αξ.Rec
(2002) 10 γηα ηελ αζηηθή δηακεζνιάβεζε πνπ εγθξίζεθε ζηηο 18 επηεκβξίνπ
2002 θαζψο θαη ηηο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε βειηίσζε ηεο
εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ πζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή
δηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο ππνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο» CEPEJ (2007) 14).
Β. Ζ Δσρωπαϊκή Ένωζη
49.Σν άξζξν 24 ηεο Υάξηαο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνβιέπεη:
«1. Tα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ θξνληίδα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή δηαβίσζή ηνπο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα

εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο. Ζ γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε δεηήκαηα
πνπ ηα αθνξνχλ ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ
σξηκφηεηά ηνπο.
2. ε φιεο ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, είηε επηρεηξνχληαη
απφ δεκφζηεο αξρέο, είηε απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, πξσηαξρηθή
ζεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.
3. Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα λα δηαηεξεί ηαθηηθά πξνζσπηθέο ζρέζεηο
θαη απ’επζείαο επαθέο κε ηνπο δχν γνλείο ηνπ, εθηφο εάλ ηνχην είλαη
αληίζεην πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ.»

50. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ.2201/2003 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2003 γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία θαη ηελ
αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε γακηθέο δηαθνξέο θαη δηαθνξέο
γνληθήο κέξηκλαο («Καλνληζκφο Βξπμειιψλ ΗΗ β») είλαη νη αθφινπζεο:
Άρθρο 11
«1. Όηαλ έλα θπζηθφ πξφζσπν, ίδξπκα ή νξγάλσζε πνπ έρεη δηθαίσκα
επηκέιεηαο πξνζθεχγεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο θξάηνπο κέινπο πξνθεηκέλνπ
λα εθδνζεί, βάζεη ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο 25εο Οθησβξίνπ 1980 γηα
ηα αζηηθά ζέκαηα ηεο δηεζλνχο απαγσγήο παηδηψλ (εθεμήο "χκβαζε ηεο
Υάγεο ηνπ 1980"), απφθαζε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ην νπνίν
κεηαθηλήζεθε ή θαηαθξαηείηαη παξαλφκσο ζε θξάηνο κέινο δηάθνξν ηνπ
θξάηνπο κέινπο φπνπ ην παηδί είρε ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ακέζσο πξηλ
απφ ηελ παξάλνκε κεηαθίλεζε ή θαηαθξάηεζε, ηζρχνπλ νη παξάγξαθνη 2
έσο 8.
2. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο
ηνπ 1980, εμαζθαιίδεηαη φηη παξέρεηαη ζην παηδί ε δπλαηφηεηα αθξφαζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ απηφ αληελδείθλπηαη ιφγσ ηεο
ειηθίαο ηνπ ή ηνπ βαζκνχ σξηκφηεηάο ηνπ.
3. Σν δηθαζηήξην ην νπνίν επηιακβάλεηαη αίηεζεο επηζηξνθήο ελφο
παηδηνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ελεξγεί ακέζσο ζηα
πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
πιένλ ζχληνκεο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ην εζληθφ δίθαην.
Αλεμάξηεηα απφ ην πξνεγνχκελν εδάθην, ην δηθαζηήξην εθδίδεη ηελ
απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν έμη εβδνκάδεο απφ ηελ ελψπηφλ ηνπ θαηάζεζε
ηεο αίηεζεο, εθηφο αλ απηφ θαζίζηαηαη αδχλαην ιφγσ εμαηξεηηθψλ
πεξηζηάζεσλ.

(...)
8. Αλεμάξηεηα απφ απφθαζε γηα ηε κε επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηνπ 1980, νηαδήπνηε
κεηαγελέζηεξε απφθαζε ε νπνία δηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη
έρεη εθδνζεί απφ δηθαζηήξην αξκφδην βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
είλαη εθηειεζηή ζχκθσλα κε ην θεθάιαην III ηκήκα 4, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζζεί ε επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ.»

Άρθρο 40
Πεδίο εθαρμογής
«1. Σν παξφλ ηκήκα εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά:
α) ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο
θαη
β) ηελ επηζηξνθή παηδηνχ πνπ απνξξέεη απφ απφθαζε δηαηάζζνπζα ηελ
επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11
παξάγξαθνο 8.
(...)»

Άρθρο 42
Δπιζηροθή ηοσ παιδιού
«1. Δθηειεζηή απφθαζε εθδηδφκελε ζε θξάηνο κέινο γηα ηελ επηζηξνθή
ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 40 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), γηα
ηελ νπνία έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ ζην θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο θαηά
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, αλαγλσξίδεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη
κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε απηφ ρσξίο λα απαηηείηαη θήξπμε εθηειεζηφηεηαο
θαη ρσξίο λα κπνξεί λα πξνζβιεζεί ή αλαγλψξηζε.
Αθφκε θαη αλ ην εζληθφ δίθαην δελ πξνβιέπεη ηελ εθηειεζηφηεηα
απεπζείαο εθ ηνπ λφκνπ, παξά ελδερφκελε πξνζθπγή, απφθαζεο
δηαηάζζνπζαο ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
11 παξάγξαθνο 8, ην δηθαζηήξην ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο κπνξεί

λα θεξχμεη ηελ απφθαζε εθηειεζηή.»

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΜΔΡΟ

Η. ΔΠΗ ΣΖ ΗΥΤΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΖ
ΤΜΒΑΖ
51. Ζ πξνζθεχγνπζα δηαηππψλεη παξάπνλα γηα ην φηη νη ειιεληθέο αξρέο
δελ ηήξεζαλ ηηο ειιεληθέο θαη γαιιηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ ππέξ ηεο
ζρεηηθά κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Α, φηη αξλήζεθαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
επηζηξνθή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηε Γαιιία θαη φηη δελ έδσζαλ θακία ζπλέρεηα
ζηα παξάπνλά ηεο θαηά ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο γηα απαγσγή παηδηνχ.
Καηαγγέιιεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο, ηνπ νπνίνπ ε
δηαηχπσζε έρεη σο εμήο:
«1. Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ.
2. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ε επέκβαζηο αχηε πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ
λφκνπ θαη απνηειεί κέηξνλ ην νπνίνλ, εηο κίαλ δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ,
είλαη αλαγθαίνλ δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ
νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ
πξφιεςηλ πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο,
ή ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ.»

Α. Δπί ηοσ παραδεκηού
1. Μη εξάνηληζη ηυν εζυηεπικών ενδίκυν μέζυν
52.Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζθεχγνπζα δελ εμάληιεζε ηα
εζσηεξηθά έλδηθα κέζα δηφηη δελ θίλεζε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο
αξ.404/2015. Καηά ηε γλψκε ηεο, εάλ είρε θηλεζεί κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ν
Α.Β. ζα κπνξνχζε λα είρε ππνβάιιεη αληηξξήζεηο, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
933 ηνπ ΚΠνιΓ, θαη ηα εζληθά δηθαζηήξηα ζα εμέηαδαλ ηελ ππφζεζε. Ζ
Κπβέξλεζε αλαθέξεη φηη, αληί γη απηφ, ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2016, ε
πξνζθεχγνπζα θαηέζεζε ζηνλ Δηζαγγειέα (παξάγξαθνο 28 παξαπάλσ)
αίηεζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.4 ηνπ ππ’αξ.2102/1992 λφκνπ ελψ θαηά
ην λφκν απηφ ν Δηζαγγειέαο δελ είλαη ε αξκφδηα αξρή. Πξνζζέηεη φηη ν
Δηζαγγειέαο θίλεζε σζηφζν δίσμε ζε βάξνο ηνπ Α.Β. γηα αξπαγή παηδηνχ
αιιά ε δηαδηθαζία αλαβιήζεθε δηφηη ε πξνζθεχγνπζα δελ εκθαλίζηεθε γηα
θαηάζεζε ζηε δηθάζηκν ηεο 31εο Απγνχζηνπ 2016.

53. Ζ Κπβέξλεζε αλαθέξεη επίζεο φηη ην δήηεκα ηεο επηκέιεηαο ηνπ Α.
εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ κεηά ηελ αγσγή πνπ άζθεζε
ν Α.Β. γηα λα δεηήζεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο αξ.330/2008 πνπ
απνθάλζεθε επί ηεο επηκέιεηαο ησλ παηδηψλ θαη φηη ε ζρεηηθή δηθάζηκνο
νξίζηεθε γηα ηελ 3ε Ματνπ 2017. Πξνζζέηεη φηη ε εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ
ηνπ Α.Β. θαηά ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο αξ.32/2016 ζε
βάξνο ηνπ εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ.
54. Ζ πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη ε απφθαζε αξ.404/2015 ήηαλ
νξηζηηθή θαη έθεξε ηνλ εθηειεζηήξην ηχπν. Δθηηκά φηη ηα άξζξα 918, 927 θαη
950 ηνπ ΚΠνιΓ ζε θακία πεξίπησζε δελ ηελ ππνρξέσλαλ λα δεηήζεη
πξφζζεην εθηειεζηήξην ηχπν. Αλαθέξεη φηη δήηεζε κε πνιινχο ηξφπνπο ηελ
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απηήο: εηδνπνηψληαο ηηο ειιεληθέο αξρέο,
θαηαζέηνληαο

κήλπζε

ελψπηνλ

ηνπ

Δηζαγγειέα

θαη

απεπζχλνληαο

εμσδηθαζηηθή αίηεζε ζηνλ Α.Β. γηα λα ηεο επηζηξέςεη ηνλ Α. κε αληίγξαθν
απηήο ζηελ Δηζαγγειία θαη ζην ειιεληθφ θαη γαιιηθφ Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο. Ηζρπξίδεηαη επίζεο φηη νη αξρέο δελ ζα έπξεπε λα ζέηνπλ ην
βάξνο ηεο εθηέιεζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ δηαηάδνπλ ηελ
επηζηξνθή ησλ παηδηψλ ζηνπο πξνζθεχγνληεο θαη κφλν, ηδίσο φηαλ εθείλνη
δνπλ ζην εμσηεξηθφ.
55. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηεο
χκβαζεο δελ πξνβιέπνπλ παξά κφλν ηελ εμάληιεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ
πνπ πξάγκαηη ζρεηίδνληαη κε ηηο επίδηθεο παξαβηάζεηο θαη είλαη δηαζέζηκα θαη
επαξθή. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε επαξθή βαζκφ βεβαηφηεηνο, φρη κφλνλ ζηελ
ζεσξία, αιιά θαη ζηελ πξάμε, άιισο ζηεξνχληαη ηεο απαηηνχκελεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο. Σν θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο
έρεη ηελ επζχλε λα θαηαδείμεη φηη νη απαηηήζεηο απηέο πιεξνχληαη (Paksas
καηά Λιθοςανίαρ, αξ. 34932/04, παξ.75, ΔΓΓΑ 2011 θαη Selmouni καηά
Γαλλίαρ, αξ.25803/94, ΔΓΓΑ 1999-V-(28.7.99), παξ.75). Δπίζεο, ν θαλφλαο
ηεο εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ελδίθσλ κέζσλ δελ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη
απηφκαηα θαη δελ έρεη απφιπην ραξαθηήξα: θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζήο
ηνπ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο. Δπηπιένλ, ν
πξνζθεχγσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε απνηειεζκαηηθή θαη επαξθή λνκηθή νδφ δελ
κπνξεί λα θαηεγνξεζεί φηη δελ πξνζπάζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο πνπ

ήηαλ δηαζέζηκεο αιιά πνπ δελ παξνπζίαδαλ νπδφισο πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο (Haxhishabani καηά Λοςξεμβούπγος, αξ. 52131/07,
παξ.27, 20 Ηαλνπαξίνπ 2011, Draon καηά Γαλλίαρ, αξ. 1513/03, 21 Ηνπλίνπ
2006, θαη Aquilina καηά Μάληαρ, αξ. 25642/94, παξ.39, ΔΓΓΑ 1999-ΗΗΗ).
56. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη κεηά ηελ
απφθαζε αξ.404/2015 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ ε πξνζθεχγνπζα
θαηέζεζε, ζηηο 3 θαη 15 Ννεκβξίνπ 2015 αληίζηνηρα, ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ
δηθαζηεξίνπ αίηεζε δηφξζσζεο ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο άλσ απφθαζεο, ην νπνίν
ε ελδηαθεξφκελε εθηηκνχζε ειιηπέο, θαη αίηεζε αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο
αξ.308/2015, ε νπνία αλέζεζε πξνζσξηλά ηελ επηκέιεηα ηνπ Α. ζηνλ Α.Β.
Δπηζεκαίλεη φηη ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2015, ε πξνζθεχγνπζα δηαβίβαζε επίζεο
κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ Α.Β. εμψδηθν κε ην νπνίν ηνπ δεηνχζε λα
επηζηξέςεη ηνλ Α. ηηο 17 Οθησβξίνπ 2015, φηαλ ε πξνζθεχγνπζα κεηέβε
ζηα Ησάλληλα γηα λα παξαιάβεη ηνλ Α, ηέζεθε ππφ αζηπλνκηθή θξάηεζε ιφγσ
ηεο κήλπζεο πνπ ππέβαιε ζε βάξνο ηεο ν Α.Β. ηηο 19 Ηνπιίνπ 2016,
θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα αίηεζε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πνπ
κεηαθέξεη ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηελ χκβαζε ηεο Υάγεο. Δθείλνο θίλεζε ηελ
πξνβιεπφκελε πξνο ηνχην δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ
θαη, παξάιιεια, άζθεζε δίσμε ζε βάξνο ηνπ Α.Β. ελψπηνλ ηνπ
Πιεκκειεηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ.
57. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε αλαβνιή ηεο εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο
ελψπηνλ ηνπ άλσ δηθαζηεξίνπ ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο πξνζθεχγνπζαο δελ
έρεη θακία επίπησζε ζην δήηεκα πνπ θαιείηαη λα εμεηάζεη ππφ ην πξίζκα ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο δηφηη ε πνηληθή θαηαδίθε ηνπ Α.Β. δελ επέηξεπε ηελ
νπζηαζηηθή επηζηξνθή ηνπ Α. Δπίζεο, θξίλεη φηη ην γεγνλφο φηη ε έθεζε ηνπ
Α.Β. αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο νξηζηηθήο επηκέιεηαο ηνπ Α.
εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί δελ έρεη επίπησζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο νξηζηηθήο
απφθαζεο αξ.404/2015 αθνχ ε δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη
έσο ηελ ελειηθίσζε ηνπ Α.
58. Σέινο, ιεθζέληνο ππφςε ηνπ γεγνλφηνο πνπ αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε φηη
ε δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Α.Β. εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί,
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αίηεζεο είλαη ε
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο αξ. 404/2015 θαη φρη εθείλε ηεο απφθαζεο

αξ.32/2016 ε νπνία αθνξά κφλν ζηηο θπξψζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ
ζηνλ Α.Β. ζε πεξίπησζε άξλεζεο επηζηξνθήο ηνπ Α.
59. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη δελ ζα κπνξνχζακε λα δερζνχκε φηη ε
πξνζθεχγνπζα παξέκεηλε αδξαλήο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο
αξ.404/2015 ή φηη παξέιεηςε λα αζθήζεη άιια έλδηθα βνεζήκαηα πνπ ζα
ππνρξέσλαλ ηνλ Α.Β. λα ηεο επηζηξέςεη ην γην ηεο Α. Απνξξίπηεη ινηπφλ ηελ
έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο πεξί κε εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ελδίθσλ
κέζσλ.
2. Έλλειτη ιδιόηηηαρ θύμαηορ
60. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη απφ ηελ απφθαζε ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ
2016 κε ηελ νπνία ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ θήξπμε εαπηφ αλαξκφδην γηα
λα απνθαλζεί επί ηεο πξνζσξηλήο επηκέιεηαο ηνπ Α. απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ε
πξνζθεχγνπζα απψιεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο. Δθηηκά ζπλεπψο φηη ε
πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ εθδφζεθε ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2016 (παξάγξαθνο 39
αλσηέξσ) δελ παξάγεη πιένλ ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη φηη ε πξνζθεχγνπζα
δελ κπνξεί πιένλ λα παξαπνλείηαη γηα παξαθψιπζε εθ κέξνπο ησλ
δηθαζηηθψλ αξρψλ ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο αξ.404/2015.
61. Ζ πξνζθεχγνπζα ζεσξεί φηη εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί πιήξσο ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο δηφηη ν Α. δελ ηεο έρεη αθφκε παξαδνζεί. Ηζρπξίδεηαη
επηπιένλ φηη ην γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο δηαξθνχο επηκέιεηαο ηνπ Α.
απνηειεί αληηθείκελν εθθξεκνχζαο αθφκε δηαδηθαζίαο δείρλεη φηη νη
ειιεληθέο αξρέο δελ πηνζέηεζαλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
επηζηξνθήο ηνπ Α. ζε εθείλε.
62. Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κε ηνλ φξν «ζχκα», ην
άξζξν 34 ηεο χκβαζεο ελλνεί ην πξφζσπν πνπ ζίγεηαη άκεζα απφ ηελ
επίδηθε πξάμε ή παξάιεηςε. Ζ χπαξμε αζέηεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο
χκβαζεο λνείηαη αθφκε θαη ρσξίο βιάβε. Απηή δελ παίδεη ξφιν πάξα κφλν
ζε ζρέζε κε ην άξζξν 41 ηεο χκβαζεο. Δπνκέλσο, απφθαζε ή κέηξν
επλντθφ γηα ηνλ πξνζθεχγνληα δελ αξθεί θαηά θαλφλα λα ηνπ αθαηξέζεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ «ζχκαηνο» πάξα κφλν εάλ νη εζληθέο αξρέο αλαγλψξηζαλ, ξεηά
ή νπζηαζηηθά, θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαηέζηεζαλ ηελ παξαβίαζε ηεο
χκβαζεο (βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Nada καηά Ελβεηίαρ, αξ. 10591/08,
παξ.128, ΔΓΓΑ 2012, Gafgen καηά Γεπμανίαρ, αξ. 22978/05, παξ.115,

ΔΓΓΑ 2010, θαη Association Ekin καηά Γαλλίαρ, αξ.39288/98, 18 Ηαλνπαξίνπ
2000).
63. Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη κε ηελ ππ’αξ.404/2015
απφθαζε, ε νπνία ήηαλ νξηζηηθή, ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ δηέηαμε ηνλ
Α.Β., κε βάζε ηε χκβαζε ηεο Υάγεο, λα επηζηξέςεη ηνλ Α. ζηελ
πξνζθεχγνπζα. Γηαπηζηψλεη επίζεο φηη ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 206 ην ίδην απηφ
δηθαζηήξην αλαθάιεζε ηελ ππ’αξ.308/205 απφθαζή ηνπ κε ηελ νπνία είρε
αλαζέζεη πξνζσξηλά ηελ επηκέιεηα ηνπ Α ζηνλ παηέξα ηνπ θαη δηαηάμεη
θπξψζεηο ελαληίνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ λα εθηειέζεη
ηελ απφθαζε αξ.404/2015. Δληνχηνηο, επηζεκαίλεη φηη παξά ηηο άλσ
απνθάζεηο, ε πξνζθεχγνπζα δελ κπφξεζε αθφκε λα παξαιάβεη ην παηδί ηεο.
εκεηψλεη φηη ζηηο 24 Μαξηίνπ 2016, ην ίδην απηφ δηθαζηήξην απαγφξεπζε ν
Α. λα παξαηήζεη ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο θαη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 ν Δηζαγγειέαο ζπκβνχιεπζε ην
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, θεληξηθή αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο
Υάγεο λα κελ απνκαθξχλεη ηνλ Α. απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα
ηνλ μαλαζηείιεη ζηε κεηέξα ηνπ. Σέινο, δηαπηζηψλεη φηη αθφκε θαη κεηά ηελ
απφθαζε αξ. 309/2016 ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2016 ε νπνία είρε σο
απνηέιεζκα λα θαηαζηεί κάηαηε ε πξνζσξηλή δηαηαγή ηεο 21εο επηεκβξίνπ
2016, ν Α. δελ έθπγε απφ ηελ Διιάδα.
64. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε πξνζθεχγνπζα
εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ζέζε λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ζχκα κε ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο. Απνξξίπηεη ινηπφλ ηελ ζρεηηθή έλζηαζε ηεο
Κπβέξλεζεο.
3. ςμπέπαζμα
65. Κξίλνληαο φηη ε πξνζθπγή δελ είλαη πξνδήισο αβάζηκε κε ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 35 παξ.3 α) ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ πξνζθξνχεη εμάιινπ ζε
θαλέλαλ άιιν ιφγν απαξαδέθηνπ, ην Γηθαζηήξην ηελ θεξχζζεη παξαδεθηή.
Β. Δπί ηης οσζίας
1. Επισειπήμαηα ηυν διαδίκυν
α) Ζ προζθεύγοσζα

66. Ζ πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη νη ειιεληθέο αξρέο αζέηεζαλ
πξνδήισο ηηο δηαδηθαζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ην
άξζξν 8 ηεο χκβαζεο.
67. Αλαθέξεη φηη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη νη εζληθέο αξρέο δελ έπαςαλ
λα απνθαίλνληαη, αθφκε θαη πξνζσξηλά, επί ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηκέιεηαο,
θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ νπζηαζηηθή άζθεζε ησλ γνληθψλ ηεο
δηθαησκάησλ.

Θεσξεί

φηη

ππήξμε

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα

δηθαζηηθή

παξαθψιπζε ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο αξ.404/2015 ζχκθσλα κε ηελ
νπνία απαγνξεπφηαλ ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα λα πάξνπλ ζέζε επί ηεο
επηκέιεηαο ηνπ Α. πξηλ απνθαζηζηεί εάλ ν ηειεπηαίνο έπξεπε λα επηζηξέςεη
ζηε Γαιιία.
68. Ζ πξνζθεχγνπζα δειψλεη φηη νη ειιεληθέο αξρέο ζπλέρηζαλ λα
ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα εθηηκήζνπλ ηε βαζηκφηεηα ηεο αίηεζήο πεξί
απφδνζεο ηνπ Α. ελψ ην δήηεκα απηφ είρε νξηζηηθά επηιπζεί απφ ην
Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ κε ηελ απφθαζε αξ.404/.2015. Αλαθέξεη φηη ε
ζπδήηεζε γηα ηελ επηζπκία ηνπ Α. θαη γηα ην πιαίζην δηαβίσζήο ηνπ είρε ήδε
ιάβεη ρψξα ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, ην νπνίν είρε θξίλεη ππέξ ηεο
επηζηξνθήο ζηε Γαιιία. Οη αξρέο ζα έπξεπε λα είραλ πεξηνξηζηεί ζηελ
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απηήο, ηδίσο εληνπίδνληαο ηνλ Α., δίλνληαο εληνιή
ζε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή ρνξεγψληαο ηελ ζπλδξνκή ησλ αζηπλνκηθψλ
νξγάλσλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ. H πξνζθεχγνπζα παξαπνλείηαη φηη νη
θνηλσληθέο ππεξεζίεο, νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο ή ν Δηζαγγειέαο δελ
επέβαιαλ ζε θακία ζηηγκή ζηνλ Α.Β. ηελ απφδνζε ηνπ Α. ζε εθείλε.
69. Σέινο, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη νη αξρέο δελ ελήξγεζαλ κε ηελ
απαξαίηεηε ηαρχηεηα γηα απηφ ην είδνο ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ.
Τπνζηεξίδεη φηη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ιφγσ ηεο αδξάλεηαο ηνπ Α.Β.,
ελεκέξσζε απιά ηνλ Δηζαγγειέα, ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2016, φηη ε επηζηξνθή
ηνπ παηδηνχ ζε εθείλε δελ είρε αθφκε ιάβεη ρψξα. Δθηηκά φηη ε επηζηνιή
απηή είλαη πξνδήισο θαζπζηεξεκέλε εθφζνλ, αθελφο, ε ππ’αξ.404/2015
απφθαζε ππήξρε απφ ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη, αθεηέξνπ, φηη ν
Δηζαγγειέαο δελ εθηίκεζε νπδφισο φηη φθεηιε λα αλαγθάζεη ηνλ παηέξα λα
απνδψζεη ην παηδί.
β) Η Κςβέπνηζη

70. Ζ Κπβέξλεζε βεβαηψλεη φηη νη αξρέο, ηφζν νη δηνηθεηηθέο φζν θαη νη
δηθαζηηθέο, πξνζπαζνχζαλ δηαξθψο λα επηιχζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
πξνζθεχγνπζαο θαη ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο θαη, παξάιιεια, λα
πξνζηαηέςνπλ ηνλ Α. Γειψλεη φηη νη αξρέο απηέο, θαζψο θαη νη θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί, εμάληιεζαλ θάζε δπλαηφ κέζν πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο δπν
γνλείο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα απνθαηαζηήζνπλ, πξνο ην ππέξηαην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ηνλ δηαιπκέλν νηθνγελεηαθφ δεζκφ. Πξνζζέηεη φηη νη
αξρέο δελ κπνξνχζαλ σζηφζν λα αλαγθάζνπλ ηνλ Α.Β. θαη ηελ
πξνζθεχγνπζα λα ην θάλνπλ.
71. Ηζρπξίδεηαη φηη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ
ππ’αξ.404/2015 απφθαζε δελ παξεκπφδηζαλ ηελ άζθεζε απφ ηελ
πξνζθεχγνπζα ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζσξηλήο επηκέιεηαο ηνπ Α. Καηά ηε
γλψκε ηεο, ηα δηθαζηήξηα απηά, θάζε θνξά πνπ απνθάλζεθαλ (ζηηο 19
Φεβξνπαξίνπ, 24 Μαξηίνπ, 21 επηεκβξίνπ θαη 16 Γεθεκβξίνπ 2016) αθνχ ν
Α.Β. είρε πξνζθχγεη ζε απηά, άζθεζαλ ηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα,
αμηνιφγεζαλ θάζε θνξά ην χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ Α. θαη έιαβαλ ππφςε ηνπο
ηελ εμέιημε ηνπ ζπκθέξνληνο απηνχ-ζε ζπλάξηεζε κε ηελ σξηκφηεηα, ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ Α, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν ςπρνινγηθήο
βιάβεο. Ζ Κπβέξλεζε εθηηκά φκσο φηη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ηειεπηαία
απηή εκεξνκελία, ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ επέηαζζε λα εμαθνινπζεί λα
πεγαίλεη ζε ειιεληθφ ζρνιείν, λα παξακείλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα κελ
απνηειέζεη αληηθείκελν πξνζσξηλήο επηκέιεηαο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο
δπλάκεη ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο. Αλαθέξεη φηη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα
ελψπηνλ ησλ νπνίσλ εθθξεκεί άιισζηε αθφκα έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο πνπ
αλέζεζε ηελ νξηζηηθή επηκέιεηα ηνπ Α. ζηελ πξνζθεχγνπζα, βαζίζηεθαλ ζην
χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα λα θξίλνπλ, ζηηο 21 Μαξηίνπ 2016 θαη ηηο
21 επηεκβξίνπ 2016 αληίζηνηρα, φηη ν Α. έπξεπε λα νινθιεξψζεη ηελ
ζρνιηθή ηνπ ρξνληά ζηα Ησάλληλα θαη λα παξακείλεη κε ηνλ παηέξα ηνπ φζν ε
πξνζθεχγνπζα δηέκελε ζηε Γαιιία. Γειψλεη επίζεο φηη, κε ηελ απφθαζή ηνπ
αξ.309/2016, ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ δελ έζεζε ππφ ακθηζβήηεζε ηηο
πξνεγνχκελεο απνθάζεηο επί ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ Α. λα παξακείλεη
πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα αιιά ζεψξεζε φηη δελ κπνξνχζε λα απνθαλζεί επί
ηεο επηκέιεηαο φζν ηα γαιιηθά δηθαζηήξηα δελ απνθαίλνληαλ επί ηνπ

δεηήκαηνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ Α. ζηε Γαιιία ζηε βάζε ηεο χκβαζεο ηεο
Υάγεο.
72. Ζ Κπβέξλεζε δειψλεη φηη, εθηφο απφ ηελ αηηίαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ππ’αξ.404/2015 απφθαζεο κε ζθνπφ λα επηζηξέςεη ν Α. ζηε
Γαιιία, ε πξνζθεχγνπζα δελ πξνέβε ζε θακία ελέξγεηα ελψπηνλ ησλ αξρψλ
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Α., νχηε γηα λα αζθήζεη
δηθαίσκα επηθνηλσλίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηζρπξηδφκελεο κε εθηέιεζεο
ηεο άλσ απφθαζεο. Πξνζζέηεη φηη θακία απφ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
εθδφζεθαλ ζηελ ππφζεζε απηή δελ εκπφδηζε ηελ πξνζθεχγνπζα λα
επηθνηλσλήζεη κε ην γην ηεο.
2. Εκηίμηζη ηος Δικαζηηπίος
α) Γενικές αρτές
73. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη ηε λνκνινγία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ππάξρεη ζήκεξα επξεία ζπλαίλεζε γχξσ απφ ηελ ηδέα φηη ζε φιεο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παηδηά ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπο είλαη απηφ
πνπ πξέπεη λα ππεξηζρχεη. Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ έρεη δχν φςεηο. Αθελφο,
πξνβιέπεη ηε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ απηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ,
φηη κφλνλ εληειψο εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο κπνξνχλ θαηά θαλφλα λα
νδεγήζνπλ ζε δηαθνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ θαη φηη φια πξέπεη λα
γίλνπλ ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη, ελδερνκέλσο, φηαλ
έιζεη ε ψξα, λα «αλαζπζηαζεί» ε νηθνγέλεηα. Αθεηέξνπ, ζπλεπάγεηαη φηη ε
θαηνρχξσζε γηα ην παηδί κίαο εμέιημεο ζε πγηέο πεξηβάιινλ εκπεξηέρεηαη ζην
ζπκθέξνλ απηφ θαη φηη ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο δελ επηηξέπεη ζε γνλέα λα
πάξεη κέηξα επηβιαβή γηα ηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπ
(Neulinger και Shuruk καηά Ελβεηίαρ, αξ.41615/07, παξ.135-136, ΔΓΓΑ
2010). Ζ ίδηα θηινζνθία βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο, ε
νπνία πξνβιέπεη θαηά θαλφλα ηελ άκεζε επηζηξνθή απαρζέληνο παηδηνχ,
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ε επηζηξνθή απηή
λα ην εθζέηεη ζε ζσκαηηθφ ή ςπρηθφ θίλδπλν ή λα ηνπ δεκηνπξγεί αθφξεηε
θαηάζηαζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν (άξζξν 13, εδάθην πξψην, ζηνηρείν
β). Με άιια ιφγηα, ε έλλνηα ηνπ χςηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ ππάξρεη
επίζεο ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο (παξαπάλσ, παξ.137).

74. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή απηνλνκία, ην νπνίν εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ηεο «ηδησηηθήο δσήο» θαη θαιχπηεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ελειίθσλ ην
δηθαίσκα λα επηιέγνπλ πψο λα δνπλ ηε δσή ηνπο, ππφ ηνλ φξν λα κελ
πξνθαινχλ αδηθαηνιφγεηε βιάβε ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ
άιινπ, έρεη δηαθνξεηηθή εκβέιεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ. Απηά,
αληίζεηα απφ ηνπο ελήιηθεο, δελ δηαζέηνπλ πιήξε απηνλνκία αιιά είλαη
σζηφζν θάηνρνη δηθαησκάησλ. Σα παηδηά αζθνχλ ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπο
απηνλνκία, ε νπνία απμάλεηαη ζηαδηαθά φζν απνθηνχλ σξηκφηεηα κέζσ ηνπ
δηθαηψκαηφο ηνπο λα εξσηψληαη θαη λα αθνχγνληαη. Όπσο δηεπθξηλίδεη ην
άξζξν 12 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, έλα παηδί κε
ηθαλφηεηα δηάθξηζεο δηθαηνχηαη λα εθθξάζεη ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπ θαη ε
γλψκε ηνπ λα ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπ
θαη ην βαζκφ σξηκφηεηάο ηνπ θαη, εηδηθφηεξα, πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα αθξφαζεο ζε θάζε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ ην
αθνξά (Μ. και Μ. καηά Κποαηίαρ, αξ.10161/13, παξ.171, 3 Γεθεκβξίνπ
2015).
75. Δπηπιένλ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο φηη ε επηζηξνθή ηνπ
παηδηνχ δελ κπνξεί λα δηαηάδεηαη απηφκαηα ή κεραληθά φηαλ εθαξκφδεηαη ε
χκβαζε ηεο Υάγεο. Σν ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, απφ ηελ άπνςε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο, εμαξηάηαη πξάγκαηη απφ πνιιέο αηνκηθέο
πεξηζηάζεηο, ηδίσο ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ σξηκφηεηά ηνπ, απφ ηελ παξνπζία
ή ηελ απνπζία ησλ γνλέσλ ηνπ, απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη ηελ
πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα εθηηκάηαη θαηά
πεξίπησζε. Σν θαζήθνλ απηφ αλήθεη θαηά πξψην ιφγν ζηηο εζληθέο αξρέο, νη
νπνίεο έρνπλ ζπρλά ηελ επθαηξία λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο (παξαπάλσ, παξ.138). Σα εζληθά δηθαζηήξηα πξέπεη λα
εμεηάδνπλ ελδειερψο ην ζχλνιν ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη κία ζεηξά
απφ ζηνηρεία (Χ. καηά Λεηηονίαρ, αξ.27853/09, παξ.104, ΔΓΓΑ 2013). Γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ δηαζέηνπλ θάπνην πεξηζψξην εθηίκεζεο, ην νπνίν
ζπλνδεχεηαη σζηφζν απφ έλαλ επξσπατθφ έιεγρν δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ην
Γηθαζηήξην εμεηάδεη ππφ ην πξίζκα ηεο χκβαζεο ηηο απνθάζεηο πνπ
εμέδσζαλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο επρέξεηαο απηήο.
76. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε επίζεο επαλεηιεκκέλσο φηη ζηηο ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νηθνγελεηαθφ

δίθαην, ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζπλίζηαηαη ζην αλ νη εζληθέο αξρέο έιαβαλ,
γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε, φια ηα αλαγθαία κέηξα πνπ ζα κπνξνχζε
θαλείο εχινγα λα απαηηήζεη απφ εθείλεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
πεξηζηάζεσλ ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο (Hokkanen καηά Φιλανδίαρ, 23
επηεκβξίνπ 1994, παξ. 58, ζεηξά Α αξ.299-Α, Ignaccolo-Zenide καηά
Ροςμανίαρ, αξ. 31679/96, παξ.96, ΔΓΓΑ 2000-Η, Sylvester καηά Αςζηπίαρ, αξ.
36812/97 θαη 40104/98, παξ.59, 24 Απξηιίνπ 2003 θαη Bajrami καηά
Αλβανίαρ, αξ.35853/04, παξ.52, 12 Γεθεκβξίνπ 2006).
77. Δάλ κέηξα θαηαλαγθαζκνχ γηα παηδηά δελ είλαη επηζπκεηά ζηνλ
επαίζζεην απηφ ηνκέα (Giogioni καηά Ιηαλίαρ, αξ. 43299/12, παξ.64, 15
επηεκβξίνπ 2016, θαη Mitrova και Savik καηά ηηρ ΠΓΔΜ, αξ.42534, παξ.77,
11 Φεβξνπαξίνπ 2016), ε ρξήζε θπξψζεσλ δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη ζε
πεξίπησζε παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γνλέα κε ηνλ νπνίν δνπλ ηα παηδηά
(Ignaccolo-Zenide, αλσηέξσ, παξ.106, θαη Bajrami, αλσηέξσ, παξ.54). Σν
ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ κπνξεί επίζεο κεξηθέο θνξέο λα
ππαγνξεχζεη ην παηδί λα κελ ρσξίδεηαη απφ ηνλ γνλέα κε ηνλ νπνίν βξίζθεηαη
ή λα κελ επηζηξέθεηαη ζηνλ γνλέα πνπ ηνλ δεηεί (Raw και λοιποί καηά
Γαλλίαρ, αξ.10131/11, παξ.80, 7 Μαξηίνπ 2013).
78. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ νη εζληθέο αξρέο ηήξεζαλ ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ ηνπο επηβάιιεη ην άξζξν 8, πξέπεη λα ιεθζεί δεφλησο ππφςε ε
θαηάζηαζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο δηφηη ε πξνζηαζία πνπ εγγπάηαη
ε δηάηαμε απηή εθηείλεηαη ζε φιε ηελ νηθνγέλεηα (Jeunesse καηά ΚάηυΧυπών, απ.12738/10, παξ.177, ΔΓΓΑ 2014 θαη Kacper Nowakowski καηά
Πολυνίαρ, αξ.32407/13, παξ.71, 10 Ηαλνπαξίνπ 2017). Ζ θαηαλφεζε θαη ε
ζπλεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ απνηεινχλ πάληα
έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα (Maumousseau και Washington καηά Γαλλίαρ,
αξ.39388/05, παξ.83, 6 Γεθεκβξίνπ 2017), ζπρλά ε κφλε ιχζε πνπ λα είλαη
εηξεληθή, πξφζθνξε θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ
παηδηνχ. Ζ χπαξμε αζηηθήο δηακεζνιαβεηηθήο νδνχ ζην εζληθφ δηθαζηηθφ
ζχζηεκα, φπσο πξεζβεχεη ε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ
πκβνπιίνπ

ηεο

Δπξψπεο

αξ.

Rec

(98)1

γηα

ηελ

νηθνγελεηαθή

δηακεζνιάβεζε, είλαη επηζπκεηή σο ππνζηήξημε κίαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο
ζην ζχλνιν ησλ δηαδίθσλ (Cengiz Kilic καηά Σοςπκίαρ, αξ. 16192/06,

παξ.132-133, 6 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη Kacper Nowakowski καηά Πολυνίαρ,
αλσηέξσ, παξ.87).
79. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ νη αξρέο θξίλεηαη
εηδηθφηεξα απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ
πνπ κπνξεί λα έρεη αλεπαλφξζσηεο επηπηψζεηο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
παηδηψλ θαη εθείλνπ ηνπ γνλέα πνπ δελ δεη καδί ηνπο. Ζ χκβαζε ηεο Υάγεο
πξνβιέπεη άιισζηε έλα ζχλνιν κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο
επηζηξνθήο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί ή θαηαθξαηεζεί παξάλνκα ζε
έλα ζπκβαιιφκελν Κξάηνο, θαη ην άξζξν ηνπ 11 δηεπθξηλίδεη φηη νη
επηιεθζείζεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο πξέπεη λα ελεξγνχλ επεηγφλησο
ελφςεη ηεο επηζηξνθήο απηήο (βιέπε, ηδίσο, Ignaccolo-Zenide, αλσηέξσ,
παξ.102, Καποςζιώηηρ καηά Ποπηογαλίαρ, αξ.23205/08, παξ.84-91, ΔΓΓΑ
2011 (απνζπάζκαηα), θαη Raw και λοιποί, αλσηέξσ, παξ.83).
β) Δθαρμογή ηων αρτών ζηην σπό κρίζη σπόθεζη
80. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη εμ αξρήο φηη: ε ππ’αξ.330/2008 απφθαζε
αλέζεζε ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζθεχγνπζα θαη φξηζε δηθαίσκα
επηθνηλσλίαο γηα ηνλ παηέξα. Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηή νηθνγελεηαθψλ
ππνζέζεσλ ηεο Charleville-Mézières ηνπ Ηνπιίνπ 2013 φξηζε ηελ θαηνηθία
ηνπ Α. ζηε Γαιιία θαη ρνξήγεζε ζηνλ παηέξα ηνπ δηθαίσκα επηθνηλσλίαο
ζηελ Διιάδα. Ζ ππ’αξ.404/2015 απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ
δηέηαμε ηελ επηζηξνθή ηνπ Α. ζηε κεηέξα ηνπ θαη’εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο. Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηή νηθνγελεηαθψλ
ππνζέζεσλ ηεο Charleville-Mézières ηεο 2αο Οθησβξίνπ 2015 αλέθεξε φηη ε
θαηνηθία ηνπ Α. ήηαλ εθείλν ηεο κεηέξαο ηνπ ζηε Γαιιία θαη φηη ν Α.Β. ηνλ
είρε θαηαθξαηήζεη παξάλνκα ζηελ Διιάδα. Όηη ε ππ’αξ.31/2016 απφθαζε
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ αλαθάιεζε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ
ίδηνπ δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία είρε αλαζέζεη πξνζσξηλά ηελ επηκέιεηα ηνπ
Α. ζηνλ παηέξα ηνπ θαη ηελ αλέζεζε ζηελ πξνζθεχγνπζα. Πνιιέο δηθαζηηθέο
απνθάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ δχν νξηζηηθέο-ε ππ’αξ.404/2015 απφθαζε θαη
εθείλε ηνπ δηθαζηή νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ ηεο Charleville-Mézières ηεο
2αο Οθησβξίνπ 2015-έδσζαλ ηελ επηκέιεηα ηνπ Α. ζηελ πξνζθεχγνπζα.
81. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ζην κέηξν πνπ νδεγνχλ ζε επζχλε ηνπ
θαζ’νπ Κξάηνπο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο

απνηεινχλ ζαθψο επέκβαζε ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζεβαζκνχ ηεο
νηθνγελεηαθήο δσήο ηεο πξνζθεχγνπζαο, φηη ε κε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο
ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηκέιεηαο ζηέξεζε ηελ παξνπζία ηνπ γηνπ
ηεο, Α.
82. Οθείιεη ινηπφλ λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη εζληθέο αξρέο έιαβαλ γηα
λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ Α. «φια ηα κέηξα πνπ κπνξνχζε θαλείο
εχινγα λα απαηηήζεη απφ εθείλεο» ή, κε άιια ιφγηα, εάλ έιαβαλ «ηα
αλαγθαία θαη θαηάιιεια κέηξα» πξνο ηνλ ζθνπφ ηνχην (Raw και λοιποί,
αλσηέξσ, παξ.84). Απηφ ηζρχεη άξα αθφκε πεξηζζφηεξν ελ πξνθεηκέλσ πνπ
ην θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο αλήθεη επίζεο ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο, ηνπ
νπνίνπ ην άξζξν 7 θαηαξηίδεη θαηάινγν κέηξσλ πνπ ηα Κξάηε πξέπεη λα
ιακβάλνπλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ άκεζε επηζηξνθή ησλ παηδηψλ.
83. Καηά πξψην ιφγν, ην Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη φηη ιφγσ ηνπ
νξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ππ’αξ.404/2015 απφθαζεο, επηβαιιφηαλ ζηηο
δηθαζηηθέο αξρέο θαζψο θαη ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ζηνπο θνηλσληθνχο
ιεηηνπξγνχο λα ιάβνπλ κέηξα ηθαλά λα πξνσζήζνπλ ηελ εθηέιεζε απηήο.
84. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζηηο 19 Ηνπιίνπ 2016, ε
πξνζθεχγνπζα θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ
Ησαλλίλσλ αίηεζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1νπ ηνπ ππ’αξ.2102/1992 λφκνπ
πεξί θχξσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο. Καινχζε ηνλ Δηζαγγειέα λα
δηαηάμεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη
θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ λα αλαιάβνπλ πξνζσξηλά ηελ επηκέιεηα ηνπ Α
εσζφηνπ απηφο λα ηεο επηζηξαθεί ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ.404/2015
πνπ ηεο είρε δψζεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ. Σελ ίδηα εκέξα φκσο, ν
Δηζαγγειέαο δηαβίβαζε ηελ αίηεζε απηή ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, εθ ησλ
νπνίσλ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ. Κίλεζε επίζεο δίσμε
ζε βάξνο ηνπ Α.Β. γηα απαγσγή παηδηνχ θαη άξλεζε ζπκκφξθσζεο ζε
δηθαζηηθή απφθαζε. Απφ ηελ άιιε, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Ησαλλίλσλ θηλεηνπνηήζεθαλ γξήγνξα φηαλ ν Δηζαγγειέαο απεπζχλζεθε ζε
εθείλεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ηεο πξνζθεχγνπζαο: πξνζπάζεζαλ
επαλεηιεκκέλσο λα εληνπίζνπλ ηνλ Α. θαηά ηνλ κήλα Απγνχζηνπ 2016 θαη
ζπλνκίιεζαλ ηειηθά καδί ηνπ ζηηο 26 Απγνχζηνπ.

85. ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ έθζεζε πνπ
ζπληάρζεθε κεηά ηε ζπλνκηιία απηή, ζεκείσζαλ φηη ην παηδί επηζπκνχζε λα
παξακείλεη κε ηνλ παηέξα ηνπ φπνπ δνχζε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη ηελ παηξηθή
ηνπ γηαγηά κέρξη ν αδεξθφο ηνπ λα νινθιεξψζεη ηηο δεπηεξνβάζκηεο ζπνπδέο
ηνπ θαη λα απνθαζίζεη γηα ηνλ ηφπν φπνπ επηζπκεί λα ηηο ζπλερίζεη. χκθσλα
κε ηελ έθζεζε απηή, ν Α. είρε επίζεο δειψζεη φηη επηζπκνχζε ε κεηέξα ηνπ
λα ζηακαηήζεη λα πεγαίλεη ζηα δηθαζηήξηα θαη λα βξεζεί κία ιχζε. Δίρε
παξαπνλεζεί γηα ηελ αλαζηνιή ηεο θνίηεζήο ηνπ επί ηέζζεξηο εβδνκάδεο,
γεγνλφο γηα ην νπνίν ζεσξνχζε ηε κεηέξα ηνπ ππεχζπλε θαη ηζρπξηδφηαλ φηη
ήζειε λα ζπλερίζεη λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν ζηα Ησάλληλα. Δίρε εθθξάζεη
έληνλν ζπκφ θαηά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη επαλαιάβεη φηη δελ ήζειε λα
επηζηξέςεη ζηε Γαιιία. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πξνζέζεζε φηη ήηαλ
επηηαθηηθφ γηα ηνπο γνλείο λα βξνπλ ζπκβηβαζηηθή ιχζε θαη λα ζηακαηήζνπλ
λα δηαηαξάζζνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ, ηδίσο εθείλε ηνπ
Α., θαη γηα ηα παηδηά λα επηζθεθζνχλ παηδνςπρίαηξν.
86. ηηο 26 Απγνχζηνπ 2016, νη Α. θαη Η., ειηθίαο 13 θαη 16 εηψλ
αληίζηνηρα, είραλ αθξναζηεί απφ ην Πιεκκειεηνδηθείν ζην πιαίζην ηεο
εμέηαζεο ηεο κήλπζεο πνπ θαηέζεζε ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2016 ε
πξνζθεχγνπζα γηα απαγσγή παηδηνχ. Δπί ηε επθαηξία απηή, ν Α. είρε
δειψζεη φηη ήζειε λα παξακείλεη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη ηνλ παηέξα ηνπ δηφηη
αηζζαλφηαλ πην αζθαιήο καδί ηνπο θαη επεηδή δελ δερφηαλ ςπρνινγηθέο
πηέζεηο πιατ ηνπο. Δίρε πξνζζέζεη φηη αγαπνχζε ηε κεηέξα ηνπ αιιά φηη, κεηά
απφ απηά πνπ είρε θάλεη, δελ κπνξνχζε λα ηελ ζπγρσξήζεη.
87. Σέινο, ζε έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2016 ν
ςπρνιφγνο ηεο παηδηαηξηθήο θιηληθήο Ησαλλίλσλ πνπ θιήζεθε λα
αμηνινγήζεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, ν ςπρνιφγνο
ζεκείσλε φηη ν Α. είρε επαλαιάβεη κε ζηαζεξφ θαη ζαθή ηξφπν ηελ επηζπκία
ηνπ λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα φπνπ ζα ήηαλ θνληά ζηνλ αδεξθφ ηνπ θαη
φπνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη λα
ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ο Α. θέξεηαη επίζεο λα ηνπ αλέθεξε
αίζζεκα θφπσζεο θαη ιχπεο ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηακάρε κεηαμχ ηεο κεηέξαο
θαη ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά θαη ζπκνχ θαηά ηεο κεηέξαο ηνπ ιφγσ ηεο επηκνλήο
ηεο λα ηνλ θάλεη λα επηζηξέςεη ζηε Γαιιία παξά ηελ ζέιεζή ηνπ. Ο

ςπρνιφγνο πξφηεηλε λα κελ ρσξίζνπλ ηα παηδηά δεδνκέλνπ φηη θαη ηα δχν
πεξηέγξαθαλ ηελ ζρέζε ηνπο σο πεγή ακνηβαίαο ζηήξημεο θαη βνήζεηαο.
88. Δπηβάιιεηαη ε δηαπίζησζε φηη ην άξζξν 7 ηεο χκβαζεο ηεο
Υάγεο ππνρξεψλεη ηηο θεληξηθέο αξρέο ησλ Κξαηψλ κειψλ λα ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνσζνχλ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζηα
αληίζηνηρα Κξάηε ηνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθεηνζειή παξάδνζε ηνπ
παηδηνχ ή λα δηεπθνιχλνπλ κία ζπκβηβαζηηθή ιχζε (παξάγξαθνο 44
αλσηέξσ). Δληνχηνηο, δεδνκέλσλ ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο
θαη ηδίσο ησλ άθξσο ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ ηεο πξνζθεχγνπζαο θαη ηνπ
πξψελ ζπδχγνπ ηεο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη εθείλε δηέκελε ζηε Γαιιία, ην
Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη νη αξρέο δχζθνια κπνξνχζαλ λα πξνθξίλνπλ ηελ
νδφ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ ηνπ Α.,
φπσο πξνηείλεη ην πξναλαθεξφκελν άξζξν 7 ή εθείλε ηεο δηακεζνιάβεζεο
πνπ πξεζβεχεηαη ζηελ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε (παξάγξαθνο 48
αλσηέξσ). Πξέπεη

επίζεο

λα ηνληζηεί

φηη θαηά ηελ επνρή ησλ

πξναλαθεξφκελσλ γεγνλφησλ, ν Α, είρε θηάζεη ζηελ ειηθία ηεο ηθαλφηεηαο
δηάθξηζεο θαη ε ζαθψο εθθξαζκέλε βνχιεζή ηνπ λα παξακείλεη ζηελ
Διιάδα δελ κπνξνχζε παξά λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επηινγέο πνπ
πξνζθέξνληαλ ζηηο αξρέο. Σν χςηζηνο ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ αληηηίζεηαη
θαηά θαλφλα ζηε ιήςε κέηξσλ θαηαλαγθαζκνχ ζε βάξνο ηνπ. Σν
Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη εμάιινπ φηη ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο, ην
νπνίν επηθαιείηαη άιισζηε ε πξνζθεχγνπζα, πξνβιέπεη φηη ε δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί επίζεο λα αξλεζεί λα δηαηάμεη ηελ επηζηξνθή ηνπ
παηδηνχ εάλ δηαπηζηψζεη φηη εθείλν αληηηίζεηαη ζε απηφ θαη έθηαζε ζε ειηθία
θαη σξηκφηεηα φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν λα ιεθζεί ππφςε ε γλψκε απηή
(παξάγξαθνο 44 αλσηέξσ).
89. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη ζην άξζξν 11 παξ.8, ν
Καλνληζκφο Βξπμειιψλ ΗΗ β (παξάγξαθνο 50 αλσηέξσ) πξνβιέπεη ηελ
δπλαηφηεηα ησλ αξρψλ ηνπ Κξάηνπο θαηαγσγήο λα αληηηάζζνληαη ζε
απφθαζε κε επηζηξνθήο πνπ ηπρφλ εμέδσζαλ νη αξρέο ηνπ Κξάηνπο φπνπ
θαηέθπγε ην παηδί. Μία ηέηνηα απφθαζε «επηζηξνθήο αλεμάξηεηα απφ» θέξεη
εθηειεζηφ ραξαθηήξα ζην Κξάηνο φπνπ θαηέθπγε, ρσξίο λα απαηηείηαη
δήισζε αλαγλψξηζεο ηνπ εθηειεζηηθνχ ηεο ραξαθηήξα θαη ρσξίο λα είλαη

δπλαηφλ λα αληηηαρζεί θαλείο ζηελ αλαγλψξηζή ηεο (άξζξν 42 παξ.1 ζε
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 11 παξ.8 ηνπ Καλνληζκνχ). Δληνχηνηο, ελ
πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην μεθηλάεη απφ ηελ ηδέα φηη ην άξζξν 11 παξ.8 ηνπ
Καλνληζκνχ δελ εθαξκφδεηαη εθφζνλ δελ ππάξρεη γαιιηθή δηθαζηηθή
απφθαζε πνπ λα δηαηάδεη επίζεκα ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Πξάγκαηη, ε απφθαζε ηεο 2αο Οθησβξίνπ
2015 πνπ εμέδσζε ν δηθαζηήο νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ ηεο CharlevilleMézières δελ πιεξνί απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.
90. ε θάζε πεξίπησζε, νη ειιεληθέο αξρέο, εθηφο απφ ην λα
αληαπνθξηζνχλ ζην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 8, θαίλνληαη λα έρνπλ επίζεο
ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο θαη ηνπ
Καλνληζκνχ. ε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ, δελ πξέπεη θαλείο λα παξαβιέςεη φηη
ε απφθαζε ηνπ 2015 βαζηδφηαλ ζε ζηνηρεία ηνπ 2013 φηαλ ν ίδηνο άλσ
δηθαζηήο φξηζε ηελ θαηνηθία ηνπ Α. ζηε Γαιιία. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί,
αθφκα, φηη ε άλσ απφθαζε δελ έιαβε ππφςε ηεο ην γεγνλφο φηη ν Α. είρε
αδειθφ πνπ έκεηλε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ πνιχ ζηελφ δεζκφ πνπ ηνπο έλσλε.
Με άιια ιφγηα, ε ελ ιφγσ απφθαζε δελ έιαβε ππφςε ηεο ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε επί φια απηά ηα ρξφληα
είρε αιιάμεη ξηδηθά ζε ζεκείν πνχ ν Α. δελ επηζπκνχζε πιένλ λα
αθνινπζήζεη ηε κεηέξα ηνπ ζηε Γαιιία θαη είρε εθθξάζεη ηε βνχιεζή ηνπ λα
παξακείλεη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη ηνλ παηέξα ηνπ θνληά ζηνπο νπνίνπο
έλνησζε αζθαιήο. Ο Α. είρε γλσζηνπνηήζεη ηε βνχιεζή ηνπ απηή πνιχ
έληνλα ελψπηνλ ηφζν ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ (παξάγξαθνο 34 αλσηέξσ)
φζν θαη ελψπηνλ ηνπ Πιεκκειεηνδηθείνπ (παξάγξαθνο 36 αλσηέξσ). Σα
ζηνηρεία απηά δελ κπνξνχλ λα παξαβιέπνληαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, νη νπνίεο έιαβαλ ππφςε ηνπο ην
ζχλνιν ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο , ηελ πνξεία απηήο ζην ρξφλν θαη ην
ππέξηαην ζπκθέξνλ ησλ δχν αδεξθψλ θαη ηδίσο ηνπ Α. ν νπνίνο ήηαλ ήδε
δεθαηξηψλ εηψλ ηελ επνρή εθείλε.
91. Ζ εθθξαζκέλε βνχιεζε ελφο παηδηνχ κε επαξθή θξίζε είλαη
ζηνηρείν θιεηδί πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ ην αθνξά (Μ. και Μ. καηά Κποαηίαρ, αλσηέξσ,
παξ.171). Σν δηθαίσκα αθξφαζεο ελφο παηδηνχ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε
απφθαζεο ζε νηθνγελεηαθή δηαδηθαζία πνπ ην ζίγεη θαηά πξψην ιφγν

θαηνρπξψλεηαη απφ πνιιά δηεζλή λνκηθά εξγαιεία. Σν άξζξν 12 ηεο
Γηεζλνχο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ρνξεγεί έηζη ζην
παηδί ην δηθαίσκα αθξφαζεο ζε θάζε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ
ην αθνξά (παξάγξαθνο 45 αλσηέξσ). Σν δηθαίσκα απηφ πξνβιέπεηαη επίζεο
απφ ηα άξζξα 3 θαη 6 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (παξάγξαθνο 46
αλσηέξσ), ηελ χζηαζε CmRec (2012) 2 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (παξάγξαθνο 47 αλσηέξσ) θαζψο θαη απφ ην
άξζξν 24 παξ.1 ηεο Υάξηαο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (παξάγξαθνο 49 αλσηέξσ).
92. Σα ελ ιφγσ εξγαιεία πξνζζέηνπλ φηη νη δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο
αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο ηε γλψκε πνπ
εθθξάδεη ην παηδί. Έηζη, ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο πξνβιέπεη φηη
νη αξρέο αξλνχληαη λα δηαηάμνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ εάλ
δηαπηζηψζνπλ φηη απηφ αληηηίζεηαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ θαη φηη,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηεο σξηκφηεηάο ηνπ, ελδείθλπηαη
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε απηή (παξάγξαθνο 44 αλσηέξσ). Ζ
ππνρξέσζε ησλ αξρψλ λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο ηηο γλψκεο ησλ
παηδηψλ επαλαιακβάλεηαη ζηελ πξναλαθεξφκελε Δπξσπατθή χκβαζε θαη
ηελ χζηαζε θαζψο θαη ζην άξζξν 24 παξ.1 ηεο άλσ Υάξηαο Θεκειησδψλ
Γηθαησκάησλ.
93. ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ θαη κε ην ζρεηηθφ πεξηζψξην εθηίκεζεο
ηνπ θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη νη ειιεληθέο αξρέο
έιαβαλ ηα κέηξα πνπ κπνξνχζε θαλείο εχινγα λα απαηηήζεη απφ εθείλεο γηα
λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζεηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ
ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο. Δπνκέλσο δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο
απηήο.
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ,
1. Κηπύζζει νκφθσλα ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή,
2. Κπίνει, κε πέληε ςήςνπο έλαληη δχν, φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο.

πληάρζεθε ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε
εγγξάθσο ηελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ 2018, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77
παξ.2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
(ππνγξαθή)
Renata Degener
Αλαπιεξψηξηα Γξακκαηέαο

(ππνγξαθή)
Kristina
Πξφεδξνο

Pardalos

ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κα ηα άξζξα 45
παξ.2 ηεο χκβαζεο θαη 74 παξ.2 ηνπ Καλνληζκνχ, ε έθζεζε ησλ
ρσξηζηψλ απφςεσλ ησλ δηθαζηψλ Wojtyczek θαη Koskelo.
K.P. (κνλνγξαθή)
R.D. (κνλνγξαθή)

ANTΗΘΔΣΖ ΓΝΩΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖ WOJTYCZEK
1. Γελ ζπκκεξίδνκαη ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο θαηά ηελ νπνία ην άξζξν
8 ηεο χκβαζεο δελ παξαβηάζζεθε ζηελ παξνχζα ππφζεζε.
2. Σν δήηεκα ηεο άζθεζεο ησλ γνλετθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο επηκέιεηαο
ησλ παηδηψλ εμεηάζηεθε επαλεηιεκκέλσο κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή απφ ηα
ειιεληθά θαη γαιιηθά δηθαζηήξηα. Όπσο δηαπηζηψλεη δηθαίσο ε πιεηνςεθία,
κία ζεηξά δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ έδσζαλ ηελ επηκέιεηα ηνπ Α. ζηελ
πξνζθεχγνπζα (παξάγξαθνο 79 ηεο απφθαζεο). Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο
ακθηζβήηεζεο ησλ απνθάζεσλ απηψλ ηφζν απφ νπζηαζηηθή φζν θαη απφ
δηαδηθαζηηθή άπνςε. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ ελαπφθεηηαη ζην
Γηθαζηήξην λα επαλεμεηάζεη ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο θαη λα επηιχζεη ην ίδην
ην δήηεκα ηεο επηκέιεηαο ησλ παηδηψλ.
Γηαπηζηψλσ φηη κεγάιν κέξνο ησλ απνθάζεσλ πνπ έδσζαλ ηελ επηκέιεηα
ηνπ Α. ζηελ πξνζθεχγνπζα δελ εθηειέζηεθε πνηέ. Δηδηθφηεξα, ε απφθαζε
ηεο 30εο επηεκβξίνπ 2015 πνπ εμέδσζε ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ δελ
εθηειέζηεθε κε ηελ απαξαίηεηε ηαρχηεηα. Δπίζεο, κεηά απφ θάπνην
δηάζηεκα, απηή ε νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε ακθηζβεηήζεθε επζέσο απφ
ηελ ειιεληθή Δηζαγγειία, ε νπνία πνιχ απιά αξλήζεθε λα ηελ εθηειέζεη

(παξάγξαθνη 28 θαη 38). Κακία άιιε δηθαζηηθή απφθαζε φκσο δελ εθδφζεθε
πνπ λα αθπξψλεη ηε δηαηαγή απφδνζεο ηνπ παηδηνχ ζηε κεηέξα. Δίλαη
δχζθνιν λα παξαδερζνχκε, ζε έλα Κξάηνο δηθαίνπ, φηη ε εθηειεζηηθή
εμνπζία κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ εμνπζία ηνπ δηθαζηή κε απηφ ηνλ
ηξφπν.
3.Ζ πιεηνςεθία αλαδεηθλχεη ηελ εθθξαζκέλε βνχιεζε ηνπ παηδηνχ.
Απνζησπά ην γεγνλφο φηη ην παηδί επεξεάδεηαη πάληα πνιχ απφ εθείλνλ ηνλ
γνλέα πνπ αζθεί ηελ νπζηαζηηθή επηκέιεηα. Πνιχ ζπρλά, ε επηκέιεηα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρεηξαγσγεζεί ην παηδί θαη λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ
άιινπ γνλέα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε επηξξνή ηνπ γνλέα πνπ αζθεί ηελ
επηκέιεηα απμάλεηαη θαη ν ξφινο ηνπ δεχηεξνπ γνλέα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ
κεηψλεηαη. πκπεξηθνξά πνπ απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε θαη ηελ παξάηαζε
ηεο επηκέιεηαο ηνπ παηδηνχ κε ηεηειεζκέλα γεγνλφηα, αληίζεηα ζην λφκν,
γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ γνλέα πνπ ζέβεηαη ην λφκν. Πνιχ ζπρλά, παξαβηάδεη
επίζεο ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε
απνπζία ηαρείαο εθηέιεζεο ηεο απφ 30 επηεκβξίνπ 2015 απφθαζεο πνπ
εμέδσζε ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ ζπλεηέιεζε πνιχ λα απμεζεί ε
απξνζπκία ηνπ Α. λα επηζηξέςεη ζηε Γαιιία. Απηή ε απξνζπκία, εληζρπκέλε
απφ ηε κε εθηέιεζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηηο αξρέο,
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ παηέξα σο αζπίδα γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ.
4.Γηαπηζηψλεη εμάιινπ φηη, ζηελ παξνχζα ππφζεζε, ηα ειιεληθά
δηθαζηήξηα

εμέδσζαλ

αληηθαηηθέο

απνθάζεηο.

Δηδηθφηεξα,

ζηηο
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Φεβξνπαξίνπ 2016, ην Πξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ αλαθάιεζε ηελ απφθαζε πνπ
έδσζε πξνζσξηλά ηελ επηκέιεηα ηνπ Α ζηνλ παηέξα θαη αλέζεζε ηελ
επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ απηνχ ζηε κεηέξα. ηηο 24 Μαξηίνπ 2016, ην ίδην
δηθαζηήξην απαγφξεπζε ηελ εγθαηάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ ηνπ
ρνιείνπ Ησαλλίλσλ, εκπνδίδνληαο de facto ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηεο
8εο Φεβξνπαξίνπ 2016.
5.Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη άζρεηε κε ην ζέκα ηεο εθηίκεζεο ηεο
ζπκκφξθσζεο πξνο ηε χκβαζε ησλ πεξαζκέλσλ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ
πνπ θαηαινγίδνληαη ζηηο εζληθέο αξρέο. Αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη ην
ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ αληηηίζεην ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε Γαιιία
ην 2017, απηφ δελ απνηειεί επηρείξεκα θαηά ηεο δηαπίζησζεο ηεο

παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο ην 2015 θαη ην 2016. Δμάιινπ, ε δηαπίζησζε
παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο ζε ππφζεζε ζρεηηθά κε απαγσγή παηδηνχ απφ
γνλέα δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη -ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηεο
απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ- ην
παηδί πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζηνλ άιιν γνλέα.
6.Ζ πιεηνςεθία εθθξάδεη ηελ αθφινπζε γλψκε:
«Δπηβάιιεηαη ε δηαπίζησζε φηη ην άξζξν 7 ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο
ππνρξεψλεη ηηο θεληξηθέο αξρέο ησλ Κξαηψλ κειψλ λα ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνσζνχλ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ
ζηα αληίζηνηρα Κξάηε ηνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθεηνζειή
παξάδνζε ηνπ παηδηνχ ή λα δηεπθνιχλνπλ κία ζπκβηβαζηηθή ιχζε
(παξάγξαθνο 44 αλσηέξσ). Δληνχηνηο, δεδνκέλσλ ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο
ππφ θξίζε ππφζεζεο θαη ηδίσο ησλ άθξσο ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ ηεο
πξνζθεχγνπζαο θαη ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη εθείλε
δηέκελε ζηε Γαιιία, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη νη αξρέο δχζθνια
κπνξνχζαλ λα πξνθξίλνπλ ηνλ δξφκν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ ηνπ Α., φπσο πξνηείλεη ην
πξναλαθεξφκελν άξζξν 7 ή εθείλε ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ ππνζηεξίδεη
ε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα
ηελ νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε (παξάγξαθνο 48 αλσηέξσ).»

Τπελζπκίδεη δηθαίσο ηελ ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή
δηακεζνιάβεζε. ε φ,ηη κε αθνξά, δηαπηζηψλσ φηη ε νδφο ηεο
δηακεζνιάβεζεο

πξεζβεχεηαη

εηδηθά

γηα

ηηο

πνιχ

ζπγθξνπζηαθέο

θαηαζηάζεηο. Οη εζληθέο αξρέο αλαγλψξηζαλ ξεηά ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο
θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο (παξάγξαθνο 38). Γελ θαηέβαιαλ φκσο πξνζπάζεηεο
γηα λα επηρεηξήζνπλ λα κεηψζνπλ ηελ έθηαζε ηεο δηακάρεο θαη, εηδηθφηεξα,
δελ πξνζπάζεζαλ θαλ λα πξνηείλνπλ ζηνπο γνλείο ηελ νδφ ηεο
δηακεζνιάβεζεο.
7.Ζ πξνζέγγηζε ηεο πιεηνςεθίαο νδεγεί φρη κφλν ζηελ επαλεμέηαζε ηεο
ππφζεζεο αιιά θαη ζε κία άδηθε απφθαζε. Κηλδπλεχεη λα παξνηξχλεη ηνπο
γνλείο λα δεκηνπξγνχλ, ζηηο νηθνγελεηαθέο δηαθνξέο, ηεηειεζκέλα γεγνλφηα
θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε παξάλνκα κέζα πνπ δελ
δηθαηνινγνχληαη νχηε απφ θαηάζηαζε αλάγθεο, νχηε απφ ηελ πνιηηηθή
αλππαθνή.

ΜΔΗΟΦΖΦΟΤΑ ΑΠΟΦΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖ KOSKELO
1.

ηελ παξνχζα ππφζεζε ε πξνζθεχγνπζα είλαη κηα κεηέξα, θάηνηθνο Γαιιίαο,

πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ γηνπ ηεο ν νπνίνο θαηαθξαηήζεθε παξάλνκα ζηελ Διιάδα
απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ πξνζθεχγνπζα απέηπρε ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα εμαζθαιίζεη ηελ
επηζηξνθή ηνπ ηέθλνπ ζηελ θνηλή ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζηε Γαιιία. Οη αηηηάζεηο ηεο
εγείξνπλ ην εξψηεκα αλ νη ειιεληθέο αξρέο ζεβάζηεθαλ ή φρη ην δηθαίσκα ηεο
πξνζθεχγνπζαο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο. Καηά
ηελ πιεηνςεθία, δελ ππήξμε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο πξνζθεχγνπζαο.
2.

Λππνχκαη, αιιά αδπλαηψ λα ζπκθσλήζσ κε ην ζπκπέξαζκα ηεο πιεηνςεθίαο

ζηελ παξνχζα ππφζεζε. Καηά ηε γλψκε κνπ, ην θαζ’ νπ θξάηνο δελ ζπκκνξθψζεθε κε
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 8. Δπίζεο, ζεσξψ φηη ε παξνχζα
ππφζεζε εγείξεη ζέκαηα πνπ έρνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.
Κξίλσ ηηο ζέζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πιεηνςεθίαο εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθά απφ
ηε ζθνπηά ηνπ γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο λα δηαζθαιηζηεί επαξθήο αληίδξαζε ησλ αξρψλ
ζε πνιχπινθα θαη επαίζζεηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ ζε θαηαζηάζεηο
δηάζπαζεο κηαο νηθνγέλεηαο ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Ζ απφθαζε πνπ πηνζέηεζε ε
πιεηνςεθία είλαη επίζεο δχζθνιν λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ πθηζηάκελε λνκνινγία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
3.

Θα μεθηλήζσ κε κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ γεληθφηεξεο θχζεσο γηα λα ζέζσ

ζπλνπηηθά νξηζκέλα ζέκαηα πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ
ππφςε ελ πξνθεηκέλσ. ηε ζπλέρεηα ζα δηαηππψζσ νξηζκέλα ζρφιηα ζηελ απφθαζε πνπ
πηνζέηεζε ε πιεηνςεθία, γηα λα εθζέζσ ηε δηθή κνπ αλάιπζε ηεο πξνθείκελεο ππφζεζεο,
θαη ζα θιείζσ κε νξηζκέλεο ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο.
Ειζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ
4.

Δλψ ε δηάζπαζε κηαο νηθνγέλεηαο ζπρλά δεκηνπξγεί δχζθνια ζέκαηα θαη

θαηαζηάζεηο γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη ζε δηαζπλνξηαθφ
επίπεδν είλαη, αλαπφθεπθηα, αθφκα πην πνιχπινθα θαη δπζεπίιπηα. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλα ζαθέο θαη ιεηηνπξγηθφ δηαδηθαζηηθφ πιαίζην γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε,
ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηάζπαζε κηαο
νηθνγέλεηαο λα επηδεηλσζνχλ πεξαηηέξσ απφ δπζιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο ησλ αξρψλ πνπ
θαινχληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ. Όηαλ ν ρσξηζκφο ελφο δεχγνπο
θαη ε επαθφινπζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ γνλέσλ νδεγεί ζηελ παξάλνκε θαηαθξάηεζε ή

ηελ απαγσγή ελφο ηέθλνπ, ε δσή ηνπ ηέθλνπ δηαηαξάζζεηαη πξψηα απφ ηελ ίδηα ηε
δηάζπαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε κνλνκεξή ελέξγεηα ελφο απφ ηνπο
γνλείο. Καη πάιη, έρεη θξίζηκε ζεκαζία νη αξκφδηεο αξρέο λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνχλ,
αθφκα θαη ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ηεο θαηάζηαζεο, θαη φρη λα ηελ επηδεηλψλεη. Καζψο ε πάξνδνο
ηνπ ρξφλνπ αιιάδεη ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, ε αξκφδνπζα δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ
έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. Δπηπιένλ, δπζιεηηνπξγηθέο θαη παξαηεηακέλεο δηαδηθαζίεο ελ ηέιεη
ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηνπ ελήιηθα πνπ πξνέβε ζε κνλνκεξείο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην
ηέθλν ηνπ. πλεπψο, ε πνηφηεηα θαη ε νκαιή, πξνβιέςηκε θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ
δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα ηφζν απφ ηε ζθνπηά ησλ επηκέξνπο
ππνζέζεσλ φζν θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο απνηξνπήο παξάλνκσλ ελεξγεηψλ ζε άιιεο
παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.
5.

Αθξηβψο γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο πηνζεηήζεθε ε χκβαζε ηεο Υάγεο γηα ηα

Αζηηθά Θέκαηα ηεο Γηεζλνχο Απαγσγήο Παηδηψλ, θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζε επίπεδν
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε χκβαζε ηεο Υάγεο ζπκπιεξψζεθε θαη εληζρχζεθε κε δηαηάμεηο
πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 2201/2003 («Καλνληζκφο
Βξπμέιιεο ΗΗα» – ζηα γαιιηθά, «Καλνληζκφο Βξπμέιιεο ΗΗ bis»). Ννκίδσ φηη αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζε απηφ ην δηαδηθαζηηθφ πιαίζην,
θαζφζνλ κάιηζηα έρεη ζεζπηζηεί αθξηβψο γη’ απηφ ην ζθνπφ. Σπρφλ κε ζεβαζκφο ηνπ
δηαδηθαζηηθνχ πιαηζίνπ δελ ζπληείλεη ζηελ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ θαη
ζπκθεξφλησλ, αιιά αληίζεηα ζπκβάιιεη ζηελ ππνλφκεπζή ηνπο.
6.

χκθσλα κε ηηο πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηνπ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ην

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, ζε
ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ παηδηά πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ
παηδηνχ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Δλ πξνθεηκέλσ, φκσο, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ε ίδηα ε
ηειεπηαία χκβαζε πεξηέρεη ξεηή δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πκβαιιφκελα
Κξάηε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα ελαληίνλ ησλ αζέκηησλ κεηαθηλήζεσλ παηδηψλ ζην
εμσηεξηθφ θαη ελαληίνλ ηεο κε επαλφδνπ ηνπο (άξζξν 11), αλαγλσξίδνληαο έηζη ηε
ζεκαζία απηψλ ησλ κέηξσλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ.
7.

Δλψ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ παηδηά πξψηηζην κέιεκα πξέπεη

αλακθίβνια λα είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε

αξρή απηή εληνχηνηο ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζεκειηψδεηο αξρέο, ηδίσο ηελ
αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. ηηο
δεκφζηεο αξρέο επηηξέπεηαη λα ελεξγνχλ κφλν ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο θαη λα αζθνχλ ηηο εμνπζίεο ηνπο σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο νπνίεο
πθίζηαηαη λνκηθή βάζε. Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζπληζηά νπζηαζηηθφ κέιεκα φηαλ κηα
αξρή αζθεί αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί λφκηκα, αιιά ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ
δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ δηαζέηεη εθ ηνπ λφκνπ κηα αξρή,
ή λα άξεη ηα φξηα απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ. Όπσο έρεη δειψζεη ην Γηθαζηήξην ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ην θξάηνο δηθαίνπ απνηειεί βάζε ηεο χκβαζεο θαη ησλ δηαηάμεψλ ηεο
(π.ρ. γηα ην θξάηνο δηθαίνπ σο εγγελέο ζηνηρείν ηνπ ζθνπνχ ηνπ άξζξνπ 8, βι. Roman
Zakharov καηά Ρυζίαρ [GC], αξηζ. 47143/06, παξ. 228, ECHR 2015).
8.

Έηζη, δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαβιέπεηαη φηη ε παξνχζα ππφζεζε εκπίπηεη άκεζα

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ Βξπμέιιεο ΗΗα, ν νπνίνο απνηειεί άκεζα
εθαξκνζηέν θαη δεζκεπηηθφ κέξνο ηεο ειιεληθήο – αιιά θαη ηεο γαιιηθήο – έλλνκεο
ηάμεο, θαη φηη ν Καλνληζκφο απηφο νξίδεη κε ζαθήλεηα ηε δηθαηνδνζία ησλ νηθείσλ
δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ δχν θξαηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνχζα ππφζεζε. Σν
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηφ θαη λα ζεξαπεπζεί εληφο ηνπ
δηθαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο.
9.

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ε

γλψκε απηή λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε νπνηνδήπνηε ζέκα ή θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη ην
παηδί (άξζξν 12 ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ
θαη άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ). Σν δηθαίσκα
απηφ πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ή
επεξεάδνπλ ην παηδί.
10.

Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη απηέο νη επηζεκάλζεηο ζα γίλεη

εκθαλήο παξαθάησ.
Σο ιζηοπικό ηηρ ςπόθεζηρ
11.

Δίλαη ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ

ηεο πξνθείκελεο ππφζεζεο.
(α)

Ζ πξνζθεχγνπζα θαη ν ζχδπγφο ηεο έιαβαλ δηαδχγην ην 2008 θαη ην ηφηε αξκφδην

ειιεληθφ δηθαζηήξην αλέζεζε ηελ επηκέιεηα ηνπ Α. θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ αδειθνχ ηνπ
ζηελ πξνζθεχγνπζα (βι. παξ. 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο απφθαζεο).
(β)

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ε πξνζθεχγνπζα κεηεγθαηαζηάζεθε ζηε Γαιιία,

αθνινπζνχκελε απφ ηνλ Α. ζηηο αξρέο ηνπ 2012 (παξ. 8 έσο 10).

(γ)

Ζ ζπλήζεο θαηνηθία ηνπ Α. βξηζθφηαλ ζηε Γαιιία, φπσο επηβεβαίσζε ην αξκφδην

γαιιηθφ δηθαζηήξην ην 2013 (παξ. 13).
(δ)

Σν Μάην ηνπ 2015 ν Α. θαηαθξαηήζεθε παξάλνκα ζηελ Διιάδα ελψ ν παηέξαο

ηνπ αζθνχζε ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο καδί ηνπ ζε πεξίνδν δηαθνπψλ (παξ. 14).
(ε)

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2015 ππεβιήζε αίηεζε επηζηξνθήο ηνπ Α., ζχκθσλα κε ηε

χκβαζε ηεο Υάγεο, απφ ηε Γαιιηθή Αξκφδηα Αξρή ζηελ Διιεληθή Αξκφδηα Αξρή, ε
νπνία δηαβηβάζηεθε ακέζσο ζην αξκφδην ειιεληθφ δηθαζηήξην (ην γεγνλφο απηφ δελ
αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε πνπ πηνζέηεζε ε πιεηνςεθία, ε νπνία κλεκνλεχεη κφλν κηα
αίηεζε πνπ θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα ην επηέκβξην ηνπ 2015 (βι. παξ. 19), αιιά
επηβεβαηψλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ ππέβαιε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε).
(ζη)

ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 ην αξκφδην ειιεληθφ δηθαζηήξην (αζθψληαο

δηθαηνδνζία ε νπνία πεξηνξηδφηαλ ζηε ιήςε απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ηνπ
παηδηνχ) εμέδσζε απφθαζε δηαηάζζνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ Α. ζηε ζπλήζε θαηνηθία
ηνπ ζηε Γαιιία (παξ. 20).
(δ)

Ζ απφθαζε απηή, ε νπνία δηέηαζζε ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζηε Γαιιία, είλαη

νξηζηηθή (παξ. 21).
(ε)

Οη ειιεληθέο αξρέο δελ εθηέιεζαλ ηελ απφθαζε.

12.

χκθσλα κε ηνπο δεζκεπηηθνχο θαη άκεζα εθαξκνζηένπο δηθαηνδνηηθνχο θαλφλεο

ηνπ Καλνληζκνχ Βξπμέιιεο ΗΗα, ε δηθαηνδνζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γνληθή
κέξηκλα ηνπ Α. αλήθε θαη παξέκελε ζηε Γαιιία. Σα ειιεληθά δηθαζηήξηα ήηαλ αξκφδηα
λα απνθαζίζνπλ κφλνλ επί ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ηνπ Α. ζηε Γαιιία. 1 Σα ειιεληθά
δηθαζηήξηα άζθεζαλ ηε δηθαηνδνζία ηνπο θαη δηέηαμαλ ηελ επηζηξνθή ηνπ Α. ζηε
Γαιιία.
13.

Γελ ππάξρεη θακία έλδεημε φηη ν παηέξαο ηνπ Α. θαηέζεζε ζε αξκφδην γαιιηθφ

δηθαζηήξην αίηεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ Α. Αληηζέησο,
πξνθχπηεη φηη ν παηέξαο θιεηεχζεθε λφκηκα λα παξαζηεί ζηε δηαδηθαζία πνπ θίλεζε ε
πξνζθεχγνπζα ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ γαιιηθνχ δηθαζηεξίνπ ην επηέκβξην ηνπ 2015, ε
νπνία νδήγεζε ζηελ έθδνζε απφθαζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 (βι. παξ. 22 ηεο
απφθαζεο), αιιά νχηε παξέζηε νχηε παξαζηάζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ηα
δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε πνπ εμέδσζε ην γαιιηθφ
δηθαζηήξην ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2015).
1

Πέξαλ ηνπ δεηήκαηνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ παηδηνχ, ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα είραλ αξκνδηφηεηα, εθφζνλ
ήηαλ αλαγθαίν, λα δηαηάμνπλ νπνηνδήπνηε επείγνλ πξνζσξηλφ ή αζθαιηζηηθφ κέηξν ζχκθσλα κε ην άξζξν
20 ηνπ Καλνληζκνχ.

σόλια επί ηηρ απόθαζηρ πος ςιοθέηηζε η πλειοτηθία
14.

Δπζχο εμαξρήο, είλαη εληππσζηαθφ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη νη «γεληθέο αξρέο»

πνπ εθηίζεληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ζηηο παξ. 73 έσο 74 ειάρηζηε ζρέζε έρνπλ κε ηηο
«γεληθέο αξρέο» πνπ πηνζέηεζε (ζρεδφλ νκφθσλα) ην Σκήκα Δπξείαο χλζεζεο ζηελ
απφθαζή ηνπ επί ηεο ππφζεζεο Χ. καηά Λεηηονίαρ (αξηζ. πξνζθπγήο 27853/09, παξ. 92108, ECHR 2013), παξφιν πνπ κε ηελ απφθαζε απηή ην Σκήκα Δπξείαο χλζεζεο
πξνζπάζεζε λα απνζαθελίζεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 ζε θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξάλνκε κεηαθίλεζε ή
θαηαθξάηεζε ηέθλνπ, κεηά ηε ζχγρπζε πνπ είρε πξνθιεζεί απφ ηελ πξνγελέζηεξε
απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Δπξείαο χλζεζεο ζηελ ππφζεζε Neulinger και Shuruk καηά
Ελβεηίαρ (αξηζ. πξνζθπγήο 41615/07, ECHR 2010), ε νπνία επηθξίζεθε έληνλα σο
εζθαικέλε θαη σο ελέρνπζα ηνλ θίλδπλν λα ππνλνκεχζεη ηνλ φιν κεραληζκφ πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη ε χκβαζε ηεο Υάγεο (θαη, θαηά κείδνλα ιφγν, ηνλ εληζρπκέλν κεραληζκφ
πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο Βξπμέιιεο ΗΗα). ηελ ππφζεζε Χ. καηά Λεηηονίαρ, ην
Σκήκα Δπξείαο χλζεζεο δηαηχπσζε καθξνζθειέο ζθεπηηθφ ηεο δηνξζσηηθήο
αλαδηαηχπσζεο ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο ζην πιαίζην απηφ. ηελ παξνχζα ππφζεζε, φκσο, ε πιεηνςεθία
παξέρεη κηα εθδνρή ε νπνία παξαιείπεη θαη παξαβιέπεη βαζηθά ζηνηρεία ησλ γεληθψλ
αξρψλ πνπ εθηίζεληαη ζηελ απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο Χ. καηά Λεηηονίαρ. Αθφκα
πεξηζζφηεξν, απηφ γίλεηαη κε ηξφπν πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ είλαη παξά κηα
παξαπνίεζε απηψλ ησλ αξρψλ, παξφιν πνπ απηέο δηαηππψζεθαλ κε ξεηφ ζθνπφ ηε
δηακφξθσζε κηαο αληίιεςεο γηα ην πψο ηα ζρεηηθά λνκηθά θείκελα κπνξνχλ θαη πξέπεη
λα ελαξκνληζηνχλ πεξηζζφηεξν. Θεσξψ απηή ηελ εμέιημε εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθή θαη
αλεζπρεηηθή, ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ππνδειψλεη απξνζπκία ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ
παξφληνο Σκήκαηνο λα πξνζππνγξάςεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ αξρψλ πνπ δηαηππψλνληαη
ζηελ απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο Χ. καηά Λεηηονίαρ. Δπίζεο, ζεκεηψλσ φηη, ελ
πξνθεηκέλσ, ε παξνχζα απφθαζε ζπληζηά απφθιηζε απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ
πηνζεηήζεθε ζε αξθεηέο άιιεο απνθάζεηο ηνπ Σκήκαηνο πνπ αληηκεηψπηδαλ παξφκνηεο
θαηαζηάζεηο κε εθηέιεζεο δηαηαγήο επηζηξνθήο ηέθλνπ πνπ κεηαθηλήζεθε ή
θαηαθξαηήζεθε παξάλνκα (βι. π.ρ. Raw κ.λπ. καηά Γαλλίαρ, αξηζ. πξνζθπγήο 10131/11,
7 Μαξηίνπ 2013, López Guió καηά λοβακίαρ, αξηζ. πξνζθπγήο 10280/12, 3 Ηνπλίνπ
2014, Blaga καηά Ροςμανίαρ, αξηζ. πξνζθπγήο 54443/10, 1 Ηνπιίνπ 2014, M.A. καηά
Αςζηπίαρ, αξηζ. πξνζθπγήο 4097/13, 15 Ηαλνπαξίνπ 2015, θαη Sévère καηά Αςζηπίαρ,
αξηζ. πξνζθπγήο 53661/15, 21 επηεκβξίνπ 2017).

15.

Δηδηθφηεξα, ζέισ λα ηνλίζσ φηη ην Γηθαζηήξην έρεη θαη’ επαλάιεςε δειψζεη φηη

ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο απαγσγήο παηδηψλ νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα
πκβαιιφκελα Κξάηε απφ ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο πξέπεη λα εξκελεχνληαη ππφ ην θσο
ησλ απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο (βι. ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε επί ηεο
ππφζεζεο Χ. καηά Λεηηονίαρ, παξ. 93). ην πιαίζην απηφ, έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε
«θηινζνθία» ζρεηηθά κε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ είλαη εγγελήο ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο
θαη θαηνρπξψλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Βξπμέιιεο ΗΗα (απηφζη, παξ. 97). Δπίζεο, έρεη
αλαγλσξηζηεί απφ απηφ ην Γηθαζηήξην φηη ε εθηίκεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ
εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην, φηη νη ζθνπνί ηεο απνηξνπήο θαη ηεο άκεζεο επηζηξνθήο
αληηζηνηρνχλ ζε κηα εηδηθή αληίιεςε ηνπ «ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ», φηη ην πιαίζην ησλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ κεηά απφ παξάλνκε κεηαθίλεζε ή
θαηαθξάηεζή ηνπ είλαη δηαθξηηφ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηκέιεηα ηνπ
πξνζψπνπ ηνπ θαη φηη ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ δελ κπνξεί λα γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηνλ
ίδην ηξφπν είηε ην δηθαζηήξην εμεηάδεη αίηεζε επηζηξνθήο ηνπ παηδηνχ ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε ηεο Υάγεο είηε θξίλεη επί ηεο νπζίαο κηα αίηεζε αλάζεζεο ηεο επηκέιεηαο ή ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ηνπ παηδηνχ (απηφζη, παξ. 95 θαη 100-101). Όζνλ αθνξά ην θεληξηθφ
πξφβιεκα πνπ αλέθπςε απφ ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ
ππφζεζε Neulinger και Shuruk, δει. ηελ απαίηεζε γηα «εηο βάζνο εμέηαζε ηεο φιεο
θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο παξαγφλησλ» (βι. παξ. 139 ηεο
ελ ιφγσ απφθαζεο θαη παξ. 74 ηεο παξνχζαο απφθαζεο), ην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε
Χ. καηά Λεηηονίαρ δηεπθξίληζε ξεηά φηη ε ελ ιφγσ θξάζε δελ έρεη ζθνπφ λα δηαηππψζεη
νπνηαδήπνηε αξρή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο απφ ηα εζληθά
δηθαζηήξηα (βι. ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο Χ. καηά Λεηηονίαρ, παξ.
105).
16.

Δλφςεη ηεο ζεκαζίαο ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο

αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ απαγσγήο παηδηνχ σο κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ
παηδηνχ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο
ελφο κεραληζκνχ απνηξνπήο –, ην ζεσξψ αλεζπρεηηθφ θαη δηφινπ ιπζηηειέο αλ ε
λνκνινγία απηνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ δηαηεξήζεη κηα ζηαζεξή θαη ζπλεπή γξακκή
ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αληηκεηψπηζε ησλ
επηκέξνπο ππνζέζεσλ.
17.

Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ αξιολόγηζη ηηρ πποκείμενηρ ςπόθεζηρ απφ ηελ

πιεηνςεθία, ζα επηθεληξψζσ ηα ζρφιηά κνπ ζηα θχξηα πξνβιήκαηα φπσο ηα βιέπσ,

θαζψο ην δήηεκα είλαη αλ νη ειιεληθέο αξρέο, παξά ηε κε εθηέιεζε ηεο νξηζηηθήο
απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ δηέηαζζε ηελ επηζηξνθή ηνπ Α. ζηε
Γαιιία, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπκκνξθψζεθαλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ην άξζξν 8.
18.

Πξψηνλ, ζεκεηψλσ φηη ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία, ε νξηζηηθή απφθαζε

επηζηξνθήο ζπλεπαγφηαλ θαζήθνλ ησλ εζληθψλ αξρψλ λα ιάβνπλ κέηξα ππέξ ηεο
εθηέιεζήο ηεο («de prendre des mesures de nature à favoriser l’exécution», βι. παξ. 82
ηεο απφθαζεο). ην πιαίζην απηφ, ε πιεηνςεθία δίλεη έκθαζε ζην αλεπηζχκεην ησλ
κέηξσλ θαηαλαγθαζκνχ εηο βάξνο ηνπ παηδηνχ (βι. παξ. 76 θαη 87). Απηφ πνπ δελ
ιακβάλεηαη ππφςε, φκσο, είλαη ην αθφκα πην ζπλαθέο ζέκα ηεο ρξήζεο κέηξσλ
θαηαλαγθαζκνχ ελαληίνλ ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, δει. ηνπ
παηέξα (βι. ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ζηελ ππφζεζε Raw κ.λπ., παξ. 93). Δλ
πξνθεηκέλσ θαίλεηαη φηη ππήξμαλ ειιείςεηο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζψ ιεπηνκεξέζηεξα
παξαθάησ (παξ. 28).
19.

Γεχηεξνλ, ε πιεηνςεθία έδσζε αθφκα κεγαιχηεξε έκθαζε ζην δηθαίσκα ηνπ

παηδηνχ λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ηελ αλάγθε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε απηή.
Απηφ πνπ παξαβιέπεηαη φκσο είλαη φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ, αλ θαη είλαη
ζεκαληηθφ, δελ κπνξεί λα απνζπαζηεί απφ ην δηθνλνκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ
πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ηνπ (βι. π.ρ. ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ζηελ
ππφζεζε Blaga, παξ. 32-33 θαη 77-80, σο παξάδεηγκα ππφζεζεο φπνπ ην αξκφδην εζληθφ
δηθαζηήξην δηεμήγαγε ελδειερή εμέηαζε ελ πξνθεηκέλσ). Ζ πιεηνςεθία βαζίδεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ ζε απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ μεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο
πνπ δηέηαζζε ηελ επηζηξνθή ηνπ Α. ζηε Γαιιία. Όκσο, αλεμαξηήησο αλ ππήξραλ
πεξηζηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηε κε επηζηξνθή, είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε
φηη ε πξνζθεχγνπζα είρε δηθαίσκα λα εμεηαζηεί δεφλησο ε αίηεζή ηεο ζην πιαίζην
δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε
πξνζθεχγνπζα είρε ήδε επηηχρεη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο πνπ δηέηαζζε ηελ
επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ, θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ ην απνηέιεζκα απηήο ηεο νξηζηηθήο
απφθαζεο λα αλαηξαπεί ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ εξεπλψλ ζε ζέκαηα πνπ είραλ ήδε θξηζεί
ρσξίο λα ππάξμεη παξαβίαζε ηνπ εθ ηνπ άξζξνπ 8 δηθαηψκαηφο ηεο λα απνιαχζεη
απνηειεζκαηηθή δηθνλνκηθή πξνζηαζία.
20.

Οκνίσο, ελψ ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ απνηειεί πξψηηζην κέιεκα, πξέπεη λα

ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξκνδνπζψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. Σν
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο δηθαηνινγία γηα λα επαλεμεηάζνπλ

επί ηεο νπζίαο νη αξρέο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε θξηζεί νξηζηηθά
απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. Χο ζπλήζσο, νη πξνζθπγέο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα ησλ έλδηθσλ κέζσλ, αιιά απφ ηη
ζηηγκή πνπ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ δελ
απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο βάζε ψζηε άιιεο αξρέο λα απνθηήζνπλ αξκνδηφηεηα λα
αλαηξέζνπλ ή λα αλαηξέςνπλ ην απνηέιεζκα νξηζηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
(κεηαγελέζηεξεο αιιαγέο ησλ πεξηζηάζεσλ γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζηηο θξαηηθέο
αξρέο είλαη άιιν ζέκα).
21.

Με άιια ιφγηα, ην ζπκθέξνλ θαη ηα άιια δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα

ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζπλήζσλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη δελ
κπνξνχλ λα ηηο θαηαζηξαηεγνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάιπζε πνπ δηεμήγαγε ε πιεηνςεθία
θαηά ηε γλψκε κνπ δελ επαξθεί γηα λα δηθαηνινγήζεη θξίζε φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε
ηνπ άξζξνπ 8. Καη απηφ ην ζέκα ζα ην πξαγκαηεπζψ αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ (παξ. 3036).
22.

Σξίηνλ, φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα ησλ κέηξσλ εθηέιεζεο, ε πιεηνςεθία δελ δίλεη

πξνζνρή ζηελ αξρηθή πεξίνδν κεηά ηελ νξηζηηθή δηαηαγή επηζηξνθήο ηνπ Α. Ζ
δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζηελ απφθαζε απηή δελ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο ζπλήζνπο
πξνζεζκίαο έμη εβδνκάδσλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο Γαιιηθήο Κεληξηθήο
Αξρήο. Δλψ ε θαζπζηέξεζε δελ ήηαλ ππεξβνιηθή, ππήξμε σζηφζν κηα έιιεηςε ζηελ
απφθαζε, πνπ ζπλίζηαην ζηελ απνπζία δηαηαθηηθνχ κε ηελ επηβνιή θαηαλαγθαζηηθψλ
κέηξσλ θαηά ηνπ παηέξα, κηα παξάιεηςε πνπ νδήγεζε ζε ρσξηζηέο δηαδηθαζίεο γηα ηε
ζεξαπεία ηεο (βι. παξ. 24 ηεο απφθαζεο). Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία δελ εμεγεί θαζφινπ
γηαηί ε εμέηαζε πνπ δηεμήγαγε επηθεληξψζεθε κφλν ζηελ πεξίνδν κεηά ηηο 19 Ηνπιίνπ
2016, εκεξνκελία ηελ νπνία ε πξνζθεχγνπζα ππέβαιε αίηεζε λα αλαηεζεί πξνζσξηλά ε
επηκέιεηα ηνπ Α. ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηζηξνθή
ηνπ ζηε Γαιιία. Καζφζνλ κάιηζηα ν ρξφλνο έρεη νπζηψδε ζεκαζία ζε έλα πιαίζην φπσο
ην παξφλ, δελ θαηαιαβαίλσ πψο ε αξρηθή πεξίνδνο ζρεδφλ δέθα κελψλ απφ ηε δηαηαγή
επηζηξνθήο κπνξεί λα ζεσξήζεθε άζρεηε απφ ηε ζθνπηά ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο
θαη ηαρχηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ έιαβαλ νη εζληθέο αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο.
Τπνζέησ φηη φινη ζα ζπκθσλήζνπλ φηη έλα κέηξν φπσο ε αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ
παηδηνχ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλα πξψην βήκα ζε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο κηαο δηαηαγήο επηζηξνθήο, θαη αζθαιψο δελ ήηαλ ην
πξψην βήκα πνπ είρε ζην λνπ ηεο ε πξνζθεχγνπζα.

23.

Σέηαξηνλ, ηελ πιεηνςεθία δελ ηελ απαζρνιεί ην γεγνλφο φηη ηα ειιεληθά

δηθαζηήξηα, ηα νπνία ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο δελ δηέζεηαλ θακία λνκηθή βάζε,
ζχκθσλα κε ηηο άκεζα εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Βξπμέιιεο ΗΗα, γηα λα
αζθήζνπλ – φπσο έπξαμαλ – δηθαηνδνζία πέξαλ ηεο ιήςεο απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο γηα
επηζηξνθή ηνπ Α. ζηε Γαιιία θαη νξηζκέλσλ απζηεξά απαξαίηεησλ θαη επεηγφλησλ
πξνζσξηλψλ ή αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, σζηφζν πξνρψξεζαλ ζηελ εμέηαζε δηαθφξσλ
αηηήζεσλ ηνπ παηέξα ηνπ Α., αθφκα θαη ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηε γνληθή κέξηκλα. Καη απηφ
ην ζέκα ζα ην πξαγκαηεπζψ αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ (παξ. 29).
24.

Σέινο, φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα φηη ε πιεηνςεθία ζηελ εθηίκεζή ηεο

απνδίδεη ζεκαζία ζην γεγνλφο φηη ε εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο επηζηξνθήο ζα ρψξηδε ηνλ Α.
απφ ην κεγαιχηεξν αδειθφ ηνπ. πκθσλψ απνιχησο φηη ε ζρέζε κεηαμχ αδειθψλ θαη ε
δηαηήξεζή ηεο κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη έλα ζρεηηθφ, αθφκα θαη ζεκαληηθφ κέιεκα ζηελ
φιε αμηνιφγεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. Καη απηφ φκσο είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη
λα αμηνινγείηαη ζην θαηάιιειν δηαδηθαζηηθφ πιαίζην. Δπηζεκαίλσ φηη, ζχκθσλα κε ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, ν παηέξαο ηνπ Α. δελ απεπζχλζεθε ζηα αξκφδηα
γαιιηθά δηθαζηήξηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ Α., θαη έηζη δελ επσθειήζεθε ηεο
επθαηξίαο λα ζέζεη ην δήηεκα ελψπηφλ ηνπο. Γελ αξκφδεη ζε απηφ ην Γηθαζηήξην λα
επηθαιείηαη δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θξηζνχλ δεφλησο κφλν ζην πιαίζην εζληθψλ
δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη θαη ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ βάζηκεο δηαπηζηψζεηο θαη αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
ε ηέηνηα ζέκαηα, ην παξφλ Γηθαζηήξην δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνθαηαζηήζεη κε ηηο δηθέο
ηνπ δηαπηζηψζεηο απηέο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζε έλα αξκφδνλ, αμηφπηζην θαη δίθαην
δηαδηθαζηηθφ πιαίζην. Μέλεη θαλείο κε ηελ εληχπσζε φηη ε πιεηνςεθία επεξεάζηεθε απφ
ηε δηθή ηεο άπνςε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ελψ ην παξάπνλν δελ αθνξά απηφ ην
ζέκα, αιιά ην αλ ηα δηθαηψκαηα ηεο πξνζθεχγνπζαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 έηπραλ ηεο
θαηάιιειεο δηθνλνκηθήο πξνζηαζίαο.
Η εκηίμηζή μος
25.

Δλδείθλπηαη πξψηα λα αλαιχζνπκε ζπλνπηηθά ηελ πξνζέγγηζε πνπ έρεη

πηνζεηεζεί απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ φηαλ αλαιχεη παξάπνλα πνπ
δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ηεο απαγσγήο παηδηψλ θαη πξνβαιιφκελεο παξαβίαζεο ηνπ
άξζξνπ 8. Οη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ – θαη αλαθχπηνπλ –
ηέηνηα παξάπνλα πνηθίιινπλ. Μεξηθέο ππνζέζεηο πεξηιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο
νπνίεο έρεη εθδνζεί δηαηαγή επηζηξνθήο θαηά γνλέα πνπ απήγαγε παηδί, νδεγψληαο ζε
παξάπνλν ηνπ γνλέα απηνχ φηη ε δηαηαγή επηζηξνθήο ζπληζηνχζε παξαβίαζε ησλ

δηθαησκάησλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 (γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, παξαιείπσ ηα
παξάπνλα πνπ δηαηππψλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ απαρζέληνο παηδηνχ). Απηέο
νη θαηαζηάζεηο έρνπλ αλαιπζεί απφ ηε ζθνπηά φηη ε δηαηαγή επηζηξνθήο ζπληζηά
επέμβαζη ζηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 8 . κε άιια ιφγηα, ε αμηνιφγεζε
έγηλε ζχκθσλα κε ην ζχλεζεο ζρήκα γηα πξνβαιιφκελεο παξαβηάζεηο ησλ αξλεηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Κξάηνπο (π.ρ. νη πξναλαθεξζείζεο ππνζέζεηο Neulinger και Shuruk
θαη Χ. καηά Λεηηονίαρ ήηαλ απηνχ ηνπ ηχπνπ). Άιιεο ππνζέζεηο αθνξνχλ παξάπνλα ηνπ
γνλέα πνπ θαηήγγεηιε απαγσγή ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ άιιν γνλέα θαη πεξηιακβάλνπλ
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο είηε δελ εθδφζεθε είηε δελ εθηειέζηεθε δηαηαγή επηζηξνθήο ηνπ
παηδηνχ. Απηνί νη ηχπνη ππνζέζεσλ, φπνπ ε αξρηθή «επέκβαζε» δελ πξνθχπηεη απφ
πξάμε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ αιιά απφ πξάμε ηνπ γνλέα-απαγσγέα, ζπρλά – αλ θαη φρη
πάληα – αλαιχνληαη απφ ηε ζθνπηά ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κξάηνπο βάζεη ηνπ
άξζξνπ 8 (ζηελ πξφζθαηε λνκνινγία, βι. π.ρ. ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ζηηο
ππνζέζεηο Raw κ.λπ., López Guió, M.A. καηά Αςζηπίαρ θαη Sévère). ε κηα άιιε
θαηεχζπλζε ηεο λνκνινγίαο, ην γεγνλφο φηη κηα αίηεζε επηζηξνθήο παηδηνχ δελ έγηλε
δεθηή ζεσξήζεθε επέκβαζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αηηνχληνο γνλέσο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8
(βι. ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο Blaga).
26.

ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ελδέρεηαη λα είλαη αλάκηθηε.

Αθφκε θαη φηαλ ην παξάπνλν πξνθχπηεη απφ απαγσγή απφ ηνλ άιιν γνλέα, ηα ζέκαηα
πνπ αλαθχπηνπλ κπνξεί λα κελ πεξηνξίδνληαη ζην αλ νη εζληθέο αξρέο εθπιήξσζαλ ηηο
ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ιακβάλνληαο επαξθή κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Οη ελέξγεηεο ησλ εζληθψλ αξρψλ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε
επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ απαγσγή, πεξηιακβάλνληαο
έηζη θαη ην ζηνηρείν ηεο επέκβαζεο. Με άιια ιφγηα, νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Κξάηνπο ελδέρεηαη λα δηαπιέθνληαη. Σέηνηνπ είδνπο θαίλεηαη λα είλαη
θαη ε παξνχζα ππφζεζε.
27.

Σν πξσηεχνλ ζέκα εληνχηνηο είλαη αλ νη εζληθέο αξρέο, θαηά ηελ επηινγή θαη

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ εθηέιεζεο, πέηπραλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηα αληηθξνπφκελα
ζπκθέξνληα πνπ δηαθπβεχνληαλ – ηνπ παηδηνχ, ησλ δχν γνλέσλ θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο –
, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη πξψηηζην κέιεκα πξέπεη λα είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ
θαη φηη νη ζθνπνί ηεο απνηξνπήο θαη ηεο άκεζεο επηζηξνθήο αληηζηνηρνχλ ζε εηδηθή
αληίιεςε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ (βι. π.ρ. ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ζηηο
ππνζέζεηο Sévère, παξ. 101, θαη M.A. καηά Αςζηπίαρ, παξ. 115)

28.

Όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, ελψ δελ ππάξρεη

θακία έλδεημε φηη νη δηαδηθαζίεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ
επηζηξνθή ηνπ Α. δελ δηεμήρζεζαλ θαηά ηνλ αξκφδνληα ηξφπν, ε απφθαζε σζηφζν ήηαλ
ειιηπήο δηφηη δελ πεξηείρε δηαηαθηηθφ απεηιψληαο ηνλ παηέξα κε κέηξα ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο πξνο ηε δηαηαγή (βι. ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο
Raw κ.λπ., παξ. 93), κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί ε πξνζθεχγνπζα λα θηλήζεη ρσξηζηή
δηαδηθαζία γηα ηε δηφξζσζε ηεο απφθαζεο σο πξνο ην ζεκείν απηφ (βι. παξ. 24 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο). Δμ αληηδηαζηνιήο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ ε πξνζθεχγνπζα
έθζαζε ζηελ Διιάδα κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο επηζηξνθήο ηνπ Α. πξνθεηκέλνπ λα
επαλελσζεί καδί ηνπ, ηέζεθε ππφ θξάηεζε απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο (παξ. 23).
29.

Δπηπιένλ, ηφζν ελψ εθθξεκνχζε ε αίηεζε επηζηξνθήο ηνπ Α. – ε νπνία

ππνβιήζεθε απφ ηε Γαιιηθή Κεληξηθή Αξρή ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2015 θαη δηαβηβάζηεθε ζην
αξκφδην δηθαζηήξην – φζν θαη κεηά ηελ νξηζηηθή δηαηαγή επηζηξνθήο, ην ειιεληθφ
δηθαζηήξην πξνρψξεζε ζηελ εμέηαζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ Α. (βι.
παξ. 16, 18 θαη 27 ηεο απφθαζεο) επί ησλ νπνίσλ δελ είρε θακία αξκνδηφηεηα ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ Βξπμέιιεο ΗΗα (βι. επίζεο ηελ απφθαζε ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2009
επί ηεο ππφζεζεο Detiček, C-403/09 PPU). Ζ κε άξλεζε ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα
εμεηάζνπλ αηηήκαηα ηνπ παηέξα ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ήηαλ εθηφο αξκνδηφηεηφο ηνπο
ζπληζηά άλεπ λνκηθήο βάζεσο επέκβαζε ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο
πξνζθεχγνπζαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8. Δπηπιένλ, θαζψο δελ ππάξρεη θακία έλδεημε φηη ν
παηέξαο πξνζέθπγε ζηα γαιιηθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία κάιηζηα ήηαλ αξκφδηα λα θξίλνπλ
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ Α. – ηνπλαληίνλ, δε, παξέιεηςε λα
ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ
γαιιηθνχ δηθαζηεξίνπ ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2015 –, πηζαλνινγείηαη φηη ηα ειιεληθά
δηθαζηήξηα, κε δειψλνληαο αλαξκνδηφηεηα, ζπλέβαιαλ ζηε ζχγρπζε ηεο θαηάζηαζεο,
κε απνηέιεζκα ν παηέξαο λα παξαπιαλήζεθε σο πξνο ην πνην δηθαζηήξην ήηαλ αξκφδην
λα θξίλεη ζέκαηα γνληθήο κέξηκλαο. Αλαπφθεπθηα, απηή ε αηαμία ζηε δηεμαγσγή ησλ
δηαδηθαζηψλ είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε απφ ηε ζθνπηά ηεο
πξνζθεχγνπζαο, αιιά θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ παηδηνχ.
30.

Έρσ ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ ζηνπο θχξηνπο ιφγνπο αξρήο πνπ κε νδεγνχλ λα

ζεσξψ ηελ εθ κέξνπο ηεο πιεηνςεθίαο επίθιεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ
εζθαικέλε ζην δηαδηθαζηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο ππφζεζεο.
31.

Ζ πξνζθεχγνπζα είρε επηηχρεη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο πνπ δηέηαζζε ηελ

επηζηξνθή ηνπ Α. ζηε Γαιιία. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα

απνηειεζκαηηθή δηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8,
νξηζηηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε ππέξ ηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ακθηζβεηεζεί ζηε
ζπλέρεηα κε ηελ επαλεμέηαζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί θαη θξηζεί απφ ην
αξκφδην δηθαζηήξην. Απηφ ζπληζηά ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ πνπ έρεη
αλαγλσξηζηεί απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ (βι. Brumărescu καηά Ροςμανίαρ,
αξηζ. πξνζθπγήο 28342/95, παξ. 61, ECHR 1999-VII, θαη Zehentner καηά Αςζηπίαρ,
αξηζ. πξνζθπγήο 20082/02, παξ. 64, 16 Ηνπιίνπ 2009).
32.

ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθεχγνπζα είρε δηθαίσκα λα εμεηαζηεί δεφλησο ε

αίηεζε επηζηξνθήο ηεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. Έηζη, ζε
φ,ηη αθνξά ην δηθαίσκα ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο πνπ
απνξξένπλ απφ ην άξζξν 8 κέζσ δίθαησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ζέζε
πξέπεη λα είλαη φηη, εάλ ππήξμε παξάιεηςε ηεο αξκφδνπζαο δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ
απηψλ, ε παξάιεηςε απηή δελ κπνξεί, αθνχ νη δηαδηθαζίεο νινθιεξψζεθαλ κε ηελ
έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο, λα ζεξαπεπζεί κε ην λα επηηξαπεί ζε κεηαγελέζηεξεο
δηαδηθαζίεο λα αλαηξέζνπλ ην απνηέιεζκα ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο.
33.

Δλψ ην Γηθαζηήξην έρεη δερζεί φηη μεηαγενέζηεπη αλλαγή ησλ πεξηζηάζεσλ

κπνξεί, εθφζνλ ζπλεπάγεηαη ζνβαξφ θίλδπλν βιάβεο ηνπ παηδηνχ, λα δηθαηνινγεί ηε κε
εθηέιεζε κηαο νξηζηηθήο δηαηαγήο επηζηξνθήο, πξέπεη λα θξηζεί αλ νη αιιαγέο απηέο
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη, αλ λαη, ζε πνηνλ νθείιεηαη απηή ε
πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ, ζηνπο δηαδίθνπο ή θαη ζηηο αξρέο (βι. ηηο πξναλαθεξζείζεο
απνθάζεηο ζηηο ππνζέζεηο Blaga, παξ. 88-89, θαη Sévère, παξ. 115-116).
34.

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ

αμηνπηζηία ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ έγηλε επίθιεζε ζηελ παξνχζα
ππφζεζε. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, νη εζληθέο
αξρέο πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηνλ Α. ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016 – πάλσ απφ δέθα
κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο επηζηξνθήο – αλαδεηψληαο ηνλ (κφλν) ζηελ
θαηνηθία ηνπ παηέξα ηνπ, φπνπ δελ ηνλ βξήθαλ (βι. παξ. 33 ηεο απφθαζεο). Πξνο ην
ηέινο απηνχ ηνπ κήλα φκσο, ην παηδί – φπσο αθξηβψο εμππεξεηνχζε ηνλ παηέξα ηνπ –
εκθαλίζηεθε γηα λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ, ζε ζχλδεζε κε
ηελ πνηληθή δηαδηθαζία πνπ εθθξεκνχζε θαηά ηνπ παηέξα ηνπ γηα απαγσγή παηδηνχ (παξ.
36). Σελ ίδηα εκέξα πνπ έγηλε ε αθξφαζε ηνπ Α. γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο, έγηλε ζπλάληεζε ηνπ παηδηνχ κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο (παξ. 33). Καηά
ηε γλψκε κνπ, είλαη δχζθνιν λα παξαβιεθζεί ν θίλδπλνο φρη κφλνλ νη απφςεηο θαη νη
δειψζεηο ηνπ παηδηνχ λα είραλ επεξεαζηεί ζε απηφ ην ζηάδην απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ

θαη ηε ζπλαθφινπζε αιιαγή ησλ φισλ πεξηζηάζεσλ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, αιιά θαη λα
«ρξσκαηίζηεθαλ» απφ ην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο κε ηηο θνηλσληθέο
ππεξεζίεο. Γηα λα δηαπηζησζνχλ νη πξαγκαηηθέο απφςεηο θαη επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ, έρεη
ηεξάζηηα ζεκαζία ε αθξφαζε λα δηεμαρζεί εγθαίξσο, ζε αξκφδνλ δηαδηθαζηηθφ πιαίζην
θαη ππφ ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο νχησο ψζηε λα επηηξαπεί ζην παηδί λα εθθξάζεη ηηο
απφςεηο ηνπ ρσξίο λα εθηεζεί ζε αλάξκνζηε εμσηεξηθή πίεζε. (εκεηψλσ φηη δελ ππάξρεη
θακία έλδεημε ζηελ παξνχζα ππφζεζε φηη ε αθξφαζε ηνπ Α. ζην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο
δηαδηθαζίαο πνπ νδήγεζε ζηελ νξηζηηθή δηαηαγή επηζηξνθήο ηνπ δελ ήηαλ ε
ελδεδεηγκέλε).
35.

Δλψ βεβαίσο νη εζληθέο αξρέο ήηαλ αξκφδηεο λα θηλήζνπλ πνηληθή δηαδηθαζία

θαηά ηνπ παηέξα ηνπ Α., ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εζληθέο αξρέο θαίλεηαη λα επέηξεςαλ
απηέο νη δηαδηθαζίεο λα δηαπιαθνχλ κε ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο νξηζηηθήο δηαηαγήο
επηζηξνθήο ηνπ Α. δελ κπνξεί παξά λα δεκηνπξγεί αλεζπρίεο.
36.

Καηά ηε γλψκε κνπ, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο παξνχζαο ππφζεζεο δελ

δείρλνπλ φηη ππήξμε θάπνηα κεηαγελέζηεξε αιιαγή ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ ζα
δηθαηνινγνχζε ηελ αλαηξνπή νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο κέζσ ηεο κε εθηέιεζήο
ηεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ηα δηθαζηήξηα ηνπ ηφπνπ ηεο ζπλήζνπο
θαηνηθίαο ηνπ παηδηνχ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ νπνηνδήπνηε ζέκα
αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ
δηθαησκάησλ ησλ γνλέσλ.
37.

Τπφ ην θσο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο, φπσο εθηίζεληαη ζηελ

απφθαζε, δελ πείζνκαη φηη νη αξκφδηεο αξρέο ελήξγεζαλ κε ηελ αξκφδνπζα ηαρχηεηα θαη
ζπνπδή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηαηαγήο επηζηξνθήο.
Γεκηνπξγήζεθε κηα κάιινλ ραψδεο θαηάζηαζε πνπ άθελε ηελ πξνζθεχγνπζα λνκηθά
κεηέσξε.
ςμπέπαζμα
38.

πλνπηηθά, γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην ζπκπέξαζκά κνπ είλαη φηη, ιφγσ ησλ

ειιείςεσλ ηεο εζληθήο δηαδηθαζίαο ιήςεσο απνθάζεσλ, ε πξνζθεχγνπζα δελ έηπρε
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο γηα ζεβαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο.
Καηαληκηικέρ παπαηηπήζειρ
39.

Ζ παξνχζα ππφζεζε αθνξά κηα θαηάζηαζε εληφο ηεο ΔΔ ζηελ νπνία ε νξηζηηθή

δηαηαγή επηζηξνθήο ηνπ παηδηνχ ζην θξάηνο-κέινο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπ
πξνεξρφηαλ απφ δηθαζηήξην ηνπ θξάηνπο-κέινπο φπνπ θαηαθξαηήζεθε παξάλνκα ην
παηδί. Με άιια ιφγηα, νη ειιεληθέο αξρέο δελ θαινχληαλ λα εθηειέζνπλ δηαηαγή

επηζηξνθήο πνπ είρε εθδνζεί απφ δηθαζηήξην άιινπο θξάηνπο-κέινπο, αιιά απφ εζληθφ
δηθαζηήξην. Καζψο ε πξνζθεχγνπζα είρε ήδε επηηχρεη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο
απφ ην ειιεληθφ δηθαζηήξην, δελ ππήξρε ζηελ παξνχζα ππφζεζε απφθαζε γαιιηθνχ
δηθαζηεξίνπ εθδνζείζα θαη επηθπξσκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 8 θαη ην άξζξν
42 ηνπ Καλνληζκνχ Βξπμέιιεο ΗΗα. Έηζη, δελ είρε εθαξκνγή ν «ππεξέρσλ» κεραληζκφο
πνπ πξνβιέπεη απηφο ν Καλνληζκφο, ν νπνίνο ζα ππνρξέσλε ηηο ειιεληθέο αξρέο λα
εθηειέζνπλ απφθαζε πνπ δηέηαζζε ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ρσξίο λα ηελ εμεηάζνπλ
επί ηεο νπζίαο. Τπελζπκίδσ φηη ζηελ απφθαζή ηνπ επί ηεο ππφζεζεο Povse καηά
Αςζηπίαρ (αξηζ. πξνζθπγήο 3890/11, 18 Ηνπλίνπ 2013), ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ζην
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ «ππεξέρνληνο» κεραληζκνχ, ην ηεθκήξην φηη, απιά θαη
κφλν κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ σο θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ πνπ
απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Βξπμέιιεο ΗΗα, ην θαζ’ νπ θξάηνο είρε ζπκκνξθσζεί
πξνο ηε χκβαζε παξέκελε ακάρεην. Ζ πξνζέγγηζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
πιεηνςεθίαο

ζηελ

παξνχζα

ππφζεζε

δεκηνπξγνχλ

αλεζπρίεο

γηα

θίλδπλν

θαηαζηξαηήγεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην ηνπ θξάηνπο-κέινπο φπνπ
θαηαθξαηήζεθε ην παηδί, αληί λα εθδψζεη απφθαζε κε επηζηξνθήο, εθδψζεη δηαηαγή
επηζηξνθήο ε νπνία φκσο ζηε ζπλέρεηα παξακείλεη αλεθηέιεζηε.
40.

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηζεκαίλνληαη παξαπάλσ, ε απφθαζε πνπ πηνζέηεζε ε

πιεηνςεθία δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ ζνβαξέο θαη ζεκαληηθέο αλεζπρίεο. Θέισ λα
επαλαιάβσ φηη ε αξκφδνπζα εθαξκνγή δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλνλ εάλ ηα
ζέκαηα αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ιήςεσο απνθάζεσλ πνπ εμαζθαιίδεη
έλα εχξπζκν, πξνβιέςηκν, δίθαην θαη αμηφπηζην δηαδηθαζηηθφ πιαίζην. ην πιαίζην απηφ,
φπσο θαη ζε άιια, ν ζεβαζκφο ηεο λφκηκεο δηάθξηζεο αξκνδηνηήησλ, σο βαζηθή αξρή
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, παξακέλεη θξίζηκνο. Σν δήηεκα δελ είλαη αλ πξέπεη λα
πξνζηαηεπζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, αιιά ζην πιαίζην πνησλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη
λα εθαξκνζηνχλ. Καηά ηε γλψκε κνπ, ζσζηφ ζα ήηαλ ην Γηθαζηήξην απηφ λα ζπκβάιιεη
ζηελ πξναγσγή απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ ζθνπψλ θαη φρη λα ελεξγεί αληίζεηα κε απηνχο.

