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Σχόλια και επιςθμάνςεισ του Κζντρου Διοτίμα επί των άρκρων του ςχεδίου νόμου του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ «Μεταρρυκμίςεισ αναφορικά με τισ ςχζςεισ γονζων και τζκνων 

και άλλα ηθτιματα οικογενειακοφ δικαίου» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ́ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ  

Άρκρο 1 κοπόσ 

χόλιο: Το ςυμφζρον του τζκνου είναι μία αόριςτθ νομικι ζννοια που εξειδικεφεται κατά 
περίπτωςθ από το Δικαςτιριο. Δεν υπάρχει ζνασ ενδεδειγμζνοσ και οριηόντιοσ τρόποσ 
εξυπθρζτθςθσ του ςυμφζροντοσ του τζκνου. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ το ςυμφζρον του 
τζκνου υπαγορεφει τθν αφαίρεςθ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον ζνα γονζα ι και από τουσ 
δφο γονείσ και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το ςυμφζρον του τζκνου 
εξυπθρετείται πάντοτε με τθν ενεργό παρουςία και των δφο γονζων.  
 
Άρκρο 2 Αντικείμενο 

χόλιο: Δεν προςδιορίηεται από τον νομοκζτθ ςε ςχζςθ με ποιο κακεςτϊσ επιχειρείται να 
επιτευχκεί θ αναμόρφωςθ: τθσ διαμορφωκείςασ κατά τθν διάρκεια τθσ ςυμβίωςθσ 
κατάςταςθσ ι τθσ προϊςχφουςασ μορφισ του νόμου και τθσ κρατοφςθσ νομολογίασ; Είναι 
φανερό ότι ο νομοκζτθσ προβαίνει ςε εξαγγελίεσ που εμπεριζχουν εκ προοιμίου αρνθτικι -
ωσ προσ τα νομοκετικϊσ ιςχφοντα και δικαςτικϊσ εφαρμοηόμενα- ςτόχευςθ και κριτικι, θ 
οποία δεν προςικει ςε νομοκετικό ζργο και γεννά αμφιβολίεσ ςε ςχζςθ με τθν αμερολθψία 
και τθν ουδετερότθτά του. 
 

Άρκρο 3 Κατοικία ανθλίκου – Σροποποίθςθ άρκρου 56 ΑΚ 

χόλιο: Η διάταξθ είναι προβλθματικι και αντίκειται ςτον κεμελιϊδθ κανόνα τθσ από 
κοινοφ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ από τουσ γονείσ. Οι γονείσ, εφόςον αςκοφν από 
κοινοφ τθν γονικι μζριμνα, είναι και οι δφο νόμιμοι αντιπρόςωποι των ανθλίκων τζκνων 
τουσ ςε κάκε προςωπικι ι περιουςιακι υπόκεςθ που το αφορά. Η εκπροςϊπθςθ του 
ανθλίκου τζκνου πρζπει να γίνεται υποχρεωτικά και από τουσ δφο γονείσ προσ τουσ 
οποίουσ πρζπει να επιδίδεται θ κλιςθ για δικαςτικι παράςταςθ και δεν αρκεί για τθ 
νομότυπθ κλιτευςθ θ κλιτευςθ του ενόσ (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). 
Εξάλλου, κανζνα πρόςωπο (οφτε ο ανιλικοσ) δφναται να ζχει διπλι κατοικία. Σε περίπτωςθ 
χωριςτισ διαβίωςθσ των γονζων, το κριτιριο τθσ ςυνικουσ διαμονισ είναι προβλθματικό. 
Η επίδοςθ δικογράφου ςε οποιοδιποτε γονζα, δθλ. ακόμθ και ςε αυτόν με τον οποίο το 
τζκνο δεν διαμζνει ςυνικωσ κα δθμιουργιςει τεράςτια προβλιματα, ιδίωσ ςε περίπτωςθ 
τεταμζνων ςχζςεων μεταξφ των γονζων (λ.χ. αν το τζκνο ζχει ςθμαντικά περιουςιακά 
ςτοιχεία). 

 

Άρκρο 5 υμφζρον  τζκνου – Σροποποίθςθ άρκρου 1511 ΑΚ 

χόλιο: Το προτεινόμενο άρκρο επιχειρεί και πάλι να εξειδικεφςει τθν αόριςτθ νομικι 
ζννοια του ςυμφζροντοσ του τζκνου, θ οποία είναι ζννοια νομικι, με αξιολογικό 
περιεχόμενο, που εξειδικεφεται κάκε φορά από το δικαςτιριο. Γι` αυτό θ κρίςθ του 
δικαςτθρίου ωσ προσ το αν, ενόψει των περιςτάςεων που δζχκθκε και για τθν φπαρξθ των 
οποίων κρίνει ανζλεγκτα, εξυπθρετείται το ςυμφζρον του τζκνου, υπόκειται ςτον 
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αναιρετικό ζλεγχο (ΑΠ 1976/2008). Σφμφωνα με πάγια νομολογία των εκνικϊν μασ 
δικαςτθρίων, το ςυμφζρον του τζκνου λαμβάνεται υπό ευρεία ζννοια, προσ διαπίςτωςθ δε 
τθσ ςυνδρομισ του εξετάηονται πάντα τα επωφελι και πρόςφορα για τον ανιλικο ςτοιχεία 
και περιςτάςεισ. Ουςιϊδουσ ςθμαςίασ είναι και θ επιςθμαινόμενθ ςτο νόμο φπαρξθ 
ιδιαίτερου δεςμοφ του τζκνου προσ τον ζνα από τουσ γονείσ του και θ περί αυτοφ ρθτϊσ 
εκφραηόμενθ προτίμθςι του, τθν οποία ςυνεκτιμά το δικαςτιριο φςτερα και από τθ 
ςτάκμιςθ του βακμοφ τθσ ωριμότθτάσ του. Δθλαδι ςφμφωνα με τθν πάγια νομολογία για 
τθν εκτίμθςθ του ςυμφζροντοσ του τζκνου λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι περιςτάςεισ τθσ 
κάκε περίπτωςθσ που ποικίλουν και είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, ο δεςμόσ του 
τζκνου με τουσ γονείσ και τουσ αδελφοφσ/τισ αδελφζσ του, ενδεχομζνωσ και με πρόςωπα 
του ευρφτερου περιβάλλοντοσ, το μζχρι και τθν διάςπαςθ ι το διαηφγιο ςτακερά 
διαμορφωμζνο περιβάλλον και οι ςυνικειεσ του παιδιοφ, ο χρόνοσ που μπορεί κάκε 
γονζασ να διακζςει, θ καλι ψυχικι και ςωματικι υγεία του γονζα κ.α. Στον βακμό που ςτο 
νομοςχζδιο επιλζγονται περιοριςτικά κάποια από τα ενδεικτικά κριτιρια θ διάταξθ 
κακίςταται ςτενι και εξόχωσ προβλθματικι κατά τθν εφαρμογι τθσ.  
 
Οπωςδιποτε, κατά πάγια νομολογία, για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ προσ το ςυμφζρον του 
τζκνου δεν εξετάηεται ο λόγοσ του διαηυγίου ι τθσ διακοπισ τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι 
ιδίωσ ποιοσ από τουσ δφο ευκφνεται για τθν λφςθ του γάμου εκτόσ και εάν θ ςυμπεριφορά 
του υπαιτίου γονζα ζχει επιδράςει ςτθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι τθσ επιμζλειασ με 
τρόπο που αντιτίκεται ςτο ςυμφζρον του τζκνου και αναμζνεται και ζναντι του τζκνου θ 
τιρθςθ ανάλογθσ ςυμπεριφοράσ.  Ωςτόςο θ αναφορά ςτο παρόν άρκρο--ςτο δεφτερο 
προςτικζμενο εδάφιο--, τθσ φράςθσ «τθσ ςυμπεριφοράσ κάκε γονζα κατά το προθγοφμενο 
χρονικό διάςτθμα» χωρίσ ςφνδεςθ τθσ ςυμπεριφοράσ με δυςμενείσ ςυνζπειεσ για το τζκνο 
και πρόκλθςθσ βλάβθσ ςε αυτό, κινδυνεφει να ειςαγάγει το ςτοιχείο τθσ υπαιτιότθτασ ςτισ 
ςχζςεισ των πρϊθν ςυηφγων ωσ καίριο για τθν ανάκεςθ τθσ επιμζλειασ του τζκνου. Από 
μόνθ τθσ δε, θ αδόκιμθ και αόριςτθ φράςθ «κατά το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα» κα 
οδθγιςει νομοτελειακά ςε δικόγραφα 100άδων ςελίδων που κα αναλφουν λεπτομερειακά 
όλθ τθ ςυμπεριφορά των γονζων από τθ γζννθςθ του παιδιοφ και κατ’ αποτζλεςμα κα 
επιτείνει τθν αντιδικία μεταξφ των γονζων. Τζλοσ, δεν μπορεί να ανάγεται ωσ κριτιριο για 
τον προςδιοριςμό του ςυμφζροντοσ του τζκνου θ τιρθςθ από τον γονζα τυχόν 
προγενζςτερων ςυμφωνιϊν (ακόμθ και εξωδικαςτικϊν), οι οποίεσ de facto ενδζχεται να 
αποδείχκθκαν αντίκετεσ με το ςυμφζρον του τζκνου. 
 
Αναφορικά με τθν πρόβλεψθ ότι «για τθν ανάκεςθ τθσ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ κα 
λαμβάνεται υπ’ όψιν θ ςυμμόρφωςθ του γονζα με δικαςτικζσ αποφάςεισ, ειςαγγελικζσ 
διατάξεισ και με προθγοφμενεσ ςυμφωνίεσ που είχε ςυνάψει με τον άλλο γονζα και 
αφοροφν το τζκνο» τίκεται το ηιτθμα ςτθν μεν μθ ςυμμόρφωςθ με δικαςτικζσ αποφάςεισ 
εάν ζχει κρικεί δικαςτικϊσ ςτα ποινικά δικαςτιρια θ μθ ςυμμόρφωςθ με το διατακτικό 
αυτϊν (άρκρο 169Α Ποινικοφ Κϊδικα) και αν υπάρχουν ςοβαροί λόγοι που επιβάλλουν ςτον 
γονζα, για τθν προςταςία του ςυμφζροντοσ του τζκνου του, να μθν ςυμμορφωκεί με τισ 
δικαςτικζσ αποφάςεισ οι οποίοι υπιρχαν κατά τθν ζκδοςι τουσ ι προζκυψαν μετά. 
(κακοποίθςθ του τζκνου κατά τθν διάρκεια τθσ επικοινωνίασ, αςζλγεια κ.α.), δθλαδι αν 
ζχουν τελεςτεί ςε βάροσ του τζκνου ι του άλλου γονζα ποινικά αδικιματα που βρίςκονται 
ςτο ςτάδιο τθσ διερεφνθςθσ. Είναι γνωςτό πόςο χρονοβόρα μπορεί να είναι θ ςχετικι 
ποινικι διαδικαςία, ιδίωσ μάλιςτα όςον αφορά κακουργθματικζσ πράξεισ, ϊςτε ςτον χρόνο 
που εκδικάηεται ςε επίπεδο αςφαλιςτικϊν μζτρων ι κυρίασ δίκθσ θ ανάκεςθ τθσ άςκθςθσ 
τθσ γονικισ μζριμνασ να μθν ζχει προλάβει εκδοκεί ποινικι απόφαςθ κατά του υπαιτίου 
γονζα. Συνεπϊσ, δεν μπορεί να τίκεται το ανελαςτικό κριτιριο τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με 
δικαςτικζσ αποφάςεισ ι ειςαγγελικζσ διατάξεισ ωσ κακοδθγθτικόσ και κακοριςτικόσ 
παράγοντασ για τθν ανάκεςθ τθσ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ.  
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Περαιτζρω, το εδάφιο 4 προβλζπει: «Ανάλογα με τθν ωριμότθτα του τζκνου πρζπει να 
ηθτείται και να ςυνεκτιμάται θ γνϊμθ του, πριν από κάκε απόφαςθ ςχετικι με τθ γονικι 
μζριμνα και τα ςυμφζροντά του, εφόςον θ γνϊμθ του τζκνου κρικεί από το δικαςτιριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν κακοδιγθςθσ ι υποβολισ.» Η προχπόκεςθ «εφόςον θ γνϊμθ του 
τζκνου κρικεί από το δικαςτιριο ότι δεν αποτελεί προϊόν κακοδιγθςθσ ι υποβολισ» 
ενυπιρχε μζχρι τϊρα ωσ ςιωπθρι παραδοχι ςε όλεσ τισ εκτιμιςεισ τθσ γνϊμθσ του τζκνου 
από τα δικαςτιρια. Στισ περιπτϊςεισ όπου θ γνϊμθ του τζκνου δεν λαμβανόταν υπόψθ, 
ιταν λόγω ζλλειψθσ ωριμότθτασ ι ζνδειξθσ επθρεαςμοφ τθσ από τον άλλο γονζα και θ 
ςχετικι αξιολόγθςθ του δικαςτθρίου περιλαμβανόταν ρθτά και αιτιολογθμζνα ςτο ςκεπτικό 
τθσ απόφαςθσ. Ωςτόςο, θ ρθτι ειςαγωγι τθσ πρόβλεψθσ αυτισ υποδεικνφει τθν αρνθτικι 
ςτόχευςθ του νομοςχεδίου ςε ςχζςθ με το ςυμφζρον του τζκνου και απθχεί τθν διαδομζνθ 
προκατάλθψθ ότι το παιδί δεν ζχει ελεφκερθ βοφλθςθ, παραβιάηοντασ ζτςι διεκνείσ 
κανόνεσ και ςυμβάςεισ για τθν προςταςία των δικαιωμάτων και τθσ προςωπικότθτασ του 
παιδιοφ, το οποίο κεωρείται αυτοτελισ προςωπικότθτα με δικι του βοφλθςθ και 
αυτοτελϊσ προςτατευτζα δικαιϊματα. Ιδίωσ θ πρόβλεψθ αυτι παραβιάηει τθν διάταξθ του 
άρκρου 12 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, ςφμφωνα με τθν οποία 
λαμβάνεται υπόψθ θ γνϊμθ του παιδιοφ αναλόγωσ με τθν θλικία και τθν ωριμότθτά του 
χωρίσ άλλα κριτιρια. 
 
Άρκρο 6 Διαμεςολάβθςθ – Αντικατάςταςθ άρκρου 1512 ΑΚ 

χόλιο: Παρότι θ διαμεςολάβθςθ είναι υποχρεωτικι από το νόμο 4640/2019 προκειμζνου 
θ υπόκεςθ να μπορεί να ςυηθτθκεί ςτο δικαςτιριο, το νομοςχζδιο επιτείνει τθν ιδθ 
υπάρχουςα παραβίαςθ του άρκρου 48 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, που 
κυρϊκθκε με τον Νόμο 4531/2018, που ορίηει ότι «Τα Μζρθ λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοκετικά ι άλλα μζτρα για να απαγορεφςουν τισ υποχρεωτικζσ εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ 
επίλυςθσ διαφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαμεςολάβθςθσ και του ςυμβιβαςμοφ, 
αναφορικά με όλεσ τισ μορφζσ βίασ που καλφπτονται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ». Και τοφτο διότι προβλζπει τθν διενζργεια διαμεςολάβθςθσ και κατά 
τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ χωρίσ να προβλζπει εξαίρεςθ ςτισ περιπτϊςεισ 
ενδοοικογενειακισ βίασ ι και άλλεσ μορφζσ βίασ ςε βάροσ του γονζα ι/και του τζκνου, 
επιτείνοντασ τθν κυματοποίθςθ του γονζα αυτοφ, παραγνωρίηοντασ και το πραγματικό 
δεδομζνο ότι ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ δεν μπορεί να λειτουργιςει ο κεςμόσ τθσ 
διαμεςολάβθςθσ. 

 

Άρκρο 7 Από κοινοφ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε περίπτωςθ διαηυγίου ι ακφρωςθσ του γάμου και 
διάςταςθσ των ςυηφγων– Αντικατάςταςθ τίτλου και άρκρου 1513 ΑΚ 

χόλιο: Η νζα διάταξθ εναρμονίηεται με τον κανόνα τθσ από κοινοφ άςκθςθσ τθσ γονικισ 
μζριμνασ και από τουσ δφο γονείσ, που ειςάγει το άρκρο 1510 ΑΚ. Ωςτόςο, ςτο υπό 
τροποποίθςθ άρκρο θ προςκικθ του επιρριματοσ «εξίςου» προκαλεί ερμθνευτικά 
προβλιματα κακϊσ δεν είναι ξεκάκαρο αν αναφζρεται ςε ιςότθτα ςτθν κατανομι του 
χρόνου ι ςε ιςοτιμία  ωσ προσ τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ.  Γι’ αυτό ωσ Κζντρο Διοτίμα 
προτείνουμε να απαλειφκεί το επίρρθμα «εξίςου».  

 

Άρκρο 8 Παρζκκλιςθ από τθν από κοινοφ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ – Αντικατάςταςθ τίτλου και 
άρκρου 1514 ΑΚ 
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χόλιο: Ειςάγεται ςτισ προβλζψεισ του υπάρχοντοσ άρκρου 1513 ΑΚ θ ρφκμιςθ τθσ 
δυνατότθτασ των γονζων να μποροφν με ζγγραφο βεβαίασ χρονολογίασ να ρυκμίηουν, για 
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν, διαφορετικά τθν κατανομι τθσ γονικισ 
μζριμνασ, ιδίωσ να ανακζτουν τθν άςκθςι τθσ ςτον ζναν από αυτοφσ, και να κακορίηουν 
τον τόπο κατοικίασ του τζκνου τουσ, τον γονζα με τον οποίο κα διαμζνει, κακϊσ και τον 
τρόπο επικοινωνίασ του με τον άλλο γονζα. Επίςθσ, εξειδικεφονται οι προχποκζςεισ υπό τισ 
οποίεσ ανατίκεται από το δικαςτιριο θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςτον ζναν γονζα ι και 
ςτουσ δφο από κοινοφ ι ςε τρίτον. Ωςτόςο, δθμιουργείται μία ςθμαντικι αςάφεια με τθν 
αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που προβλζπει ότι για τθ λιψθ τθσ απόφαςισ του το 
δικαςτιριο λαμβάνει υπόψθ τουσ ζωσ τότε δεςμοφσ του τζκνου με τουσ γονείσ και τουσ 
αδελφοφσ του, κακϊσ και τισ τυχόν ςυμφωνίεσ που ζκαναν οι γονείσ του τζκνου για τθν 
άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ. Δεν κακίςταται και πάλι ςαφζσ αν ο νομοκζτθσ αναφζρεται 
ςτθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ, τθσ οποίασ ο κανόνασ είναι θ κοινι άςκθςθ ι ςτθν 
άςκθςθ τθσ επιμζλειασ, επιμζρουσ ζκφανςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ. 

Τζλοσ, θ διάταξθ, δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτο δικαςτιριο μετά από προςφυγι του γονζα 
που παραπονείται για τον τρόπο άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον άλλο γονζα, να 
διατάξει διαμεςολάβθςθ παραβιάηει, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω ςτο ςχόλιό μασ ςτο 
άρκρο 1512 ΑΚ, τθν διάταξθ του άρκρου 48 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, που 
κυρϊκθκε με τον Νόμο 4531/2018. 

Η διαμεςολάβθςθ ςυνιςτά εναλλακτικό τρόπο επίλυςθσ διαφοράσ που προχποκζτει τθν 
εκοφςια ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων μερϊν, θ οποία αποτελεί προχπόκεςθ τθσ 
επιτυχοφσ ζκβαςισ τθσ. Το Δικαςτιριο απεκδφεται τθσ υποχρζωςισ του να επιλθφκεί τθσ 
διαφοράσ και να τθν επιλφςει. Παρζχεται «εφκολθ» διζξοδοσ ςτο Δικαςτιριο να αρνθκεί 
τθν τομι τθσ διαφοράσ, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται. Ταυτόχρονα, ςυνολικά κεωροφμενο το 
νομοςχζδιο αυξάνει κεαματικά τισ περιπτϊςεισ όπου οι από κοινοφ αςκοφντεσ τθ γονικι 
μζριμνα γονείσ δικαιοφνται να προςφεφγουν ςτο Δικαςτιριο (ςχεδόν ςε κάκε διαφωνία 
τουσ για κζματα που αφοροφν το τζκνο). 

Προβλθματικι τζλοσ είναι και θ επανειλθμμζνθ αναφορά του νομοςχεδίου ςε αυξθμζνθ 
αποδεικτικι αξία των (προγενζςτερων) ςυμφωνιϊν των γονζων. Ελλοχεφει ο κίνδυνοσ να 
αποτελζςουν τα ανιλικα τζκνα προϊόν ςυναλλαγισ ςτθν ευρφτερθ διευκζτθςθ όλων των 
ηθτθμάτων που ανακφπτουν από τθ διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ. 

Άρκρο 9 Σζκνα  χωρίσ  γάμο  των  γονζων  τουσ – Αντικατάςταςθ  άρκρου  1515 ΑΚ 

χόλιο: Στθν διάταξθ αυτι ειςάγεται θ πρόβλεψθ τθσ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ και 
από τον εξ αναγνωρίςεωσ πατζρα εφόςον αυτόσ δεν αντιδίκθςε ςτθν δίκθ τθσ αναγνϊριςθσ 
του τζκνου. Στθν ιςχφουςα μορφι ο εξ αναγνωρίςεωσ πατζρασ είναι φορζασ τθσ γονικισ 
μζριμνασ αλλά τθν αςκεί μόνον αν θ μθτζρα ζχει εκπζςει ι αν αυτι δε μπορεί να τθν 
αςκιςει για νομικοφσ ι πραγματικοφσ λόγουσ ι αν υπάρχει ςυμφωνία των γονζων.  

Ενϊ θ αιτιολογικι ζκκεςθ αναφζρει ωσ ςκοπό του άρκρου τθ κζςπιςθ τθσ δυνατότθτασ για 
τον πατζρα που ζχει εναχκεί με αγωγι αναγνϊριςθσ πατρότθτασ να ηθτιςει από το 
Δικαςτιριο να αςκεί από κοινοφ με τθν μθτζρα τθν γονικι μζριμνα του τζκνου (κάτι που 
προβλζπεται ιδθ τον Αςτικό Κϊδικα), τελικά αυτό που επιχειρεί να αλλάξει το 
ςυγκεκριμζνο άρκρο είναι θ μζχρι τϊρα ρφκμιςθ περί άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ 
αποκλειςτικά από τθν μθτζρα εκουςίωσ αναγνωριςμζνου τζκνου εκτόσ γάμου!  
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Η ςφγχρονθ οικογζνεια μπορεί να ςτθρίηεται και ςε ζνα ςυναινετικό μοντζλο ελεφκερθσ 
ςυμβίωςθσ των γονζων. Το ηιτθμα ωςτόςο δθμιουργείται ςε περιπτϊςεισ που το τζκνο δεν 
ζχει προκφψει μζςα από ζναν ςτακερό δεςμό των γονζων του και εδϊ ελλοχεφει ο 
κίνδυνοσ, ςτθν περίπτωςθ τυχαίασ ερωτικι ςυνεφρεςθσ από όπου προζκυψε μια κυοφορία, 
θ μθτζρα να ζχει επιφυλάξεισ και να αποτρζπεται τελικά να ςυναινζςει ςε μια εκοφςια 
αναγνϊριςθ του τζκνου, υπό τθ αγωνία ότι δεν είναι ςίγουρθ για τθν ςυνολικι 
ςυμπεριφορά του πατζρα κατά τθν ενάςκθςθ από κοινοφ τθσ γονικισ μζριμνασ του τζκνου. 
Δεν πρζπει ςυνεπϊσ να νομοκετθκεί θ κατά τεκμιριο ςυν-άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε 
περιπτϊςεισ εκοφςιασ αναγνϊριςθσ τζκνων αλλά να προβλζπεται θ δικαςτικι ρφκμιςθ τθσ 
κοινισ άςκθςθσ γονικισ μζριμνασ. 

Άρκρο 10 Πράξεισ από τον ζνα γονζα – Σροποποίθςθ άρκρου 1516 ΑΚ 

χόλιο: Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο αφαιρείται θ πρόβλεψθ ότι τισ αξιϊςεισ διατροφισ τισ 
αςκεί ο γονζασ που ζχει τθν επιμζλεια κατά του γονζα που δεν ζχει τθν επιμζλεια του 
τζκνου και ειςάγεται θ πρόβλεψθ ότι κάκε γονζασ μπορεί να αςκεί κατά του άλλου τισ 
αξιϊςεισ διατροφισ του τζκνου. Η διάταξθ εναρμονίηεται με τθν γενικι διάταξθ του άρκρου 
1484 ΑΚ, ςφμφωνα με τθν οποία το ανιλικο ζχει δικαίωμα διατροφισ από τουσ γονείσ του 
εφόςον τα ειςοδιματά του δεν αρκοφν για τθν διατροφι του. Ωςτόςο, ςτισ ςχετικζσ δίκεσ 
κα εκλείπει το ζννομο ςυμφζρον του γονζα που δεν αςκεί τθν επιμζλεια του τζκνου να ηθτά 
διατροφι από τον γονζα που αςκεί τθν επιμζλειά του και υποβάλλεται ςτισ κακθμερινζσ 
δαπάνεσ για λογαριαςμό του τζκνου. Αν αςκθκεί τζτοια αγωγι κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ ι ουςία αβάςιμθ. Συνεπϊσ δεν γίνεται αντιλθπτόσ ο ςτόχοσ και το πεδίο 
εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ. 

Επιπλζον, θ διάταξθ αυτι είναι βακιά προβλθματικι τόςο από δογματικι όςο και από 
πρακτικι ςκοπιά κακϊσ δίνει τθν δυνατότθτα και ςτουσ δφο γονείσ, να αςκοφν ζνδικα 
βοθκιματα. Άμεςο αποτζλεςμα από τθν εφαρμογι τθσ κα είναι τουλάχιςτον ο 
διπλαςιαςμόσ (ποςοτικά) των ειςαγωγικϊν δικογράφων, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για τθν 
επιβάρυνςθ των πινακίων και τισ χρεϊςεισ. Ωσ απάντθςθ ςε μία αγωγι διατροφισ 
προςικει πλζον θ άςκθςθ αντίκετθσ αγωγισ διατροφισ του άλλου γονζα (όχι απλϊσ θ 
προβολι απαντθτικϊν ιςχυριςμϊν – ενςτάςεων). 

Άρκρο 11 Επιμζλεια  του  προςώπου – Προςκικθ εδαφίου ςτο άρκρο 1518 ΑΚ 

χόλιο: Προςτίκεται θ πρόβλεψθ «κάκε γονζασ υποχρεοφται να διαφυλάςςει και να 
ενιςχφει τθν ςχζςθ του τζκνου με τον άλλο γονζα, τουσ αδελφοφσ του, κακϊσ και με τθν 
οικογζνεια του άλλου γονζα, ιδίωσ όταν οι γονείσ δεν ηουν μαηί ι ο άλλοσ γονζασ ζχει 
αποβιϊςει». Ωςτόςο τζτοια υποχρζωςθ δεν μπορεί να κεςπιςκεί άνευ ετζρου. Υπάρχουν 
περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν απολφτωσ δικαιολογθμζνοι λόγοι για τουσ οποίουσ το παιδί 
δεν επικυμεί να διατθριςει ςτενι ι και επικυμεί να μθν διατθριςει καμία ςχζςθ με τον μθ 
ζχοντα τθν επιμζλειά του γονζα και τθν οικογζνειά του (π.χ. ςε περιπτϊςεισ κακοποίθςθσ, 
αςζλγειασ, κ.α.) και κατ’ επζκταςθ ο άλλοσ γονζασ δεν μπορεί να ζχει εκ του νόμου 
υποχρζωςθ να κάμψει τθν βοφλθςθ του παιδιοφ του και να το εκκζςει ςε κίνδυνο. Αυτι θ 
πρόβλεψθ καταλφει τθν αυτοπροαίρετο τθσ βοφλθςθσ του παιδιοφ και τα διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνα δικαιϊματά του, κυρίωσ όμωσ το δικαίωμα ςτθν προςωπικότθτα. 

Επιπρόςκετα, ωσ Κζντρο Διοτίμα κεωροφμε θ ςυγκεκριμζνθ προςκικθ περί υποχρζωςθσ 
εκάςτου γονζα να διαφυλάξει και να ενιςχφςει τθ ςχζςθ των τζκνων με τον ζτερο γονζα και 
τθν οικογζνειά του εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ του υποτικζμενου 
ςυνδρόμου «γονεϊκισ αποξζνωςθσ» το οποίο ςαφϊσ υπονοεί τθ ςτερεοτυπικι ςεξιςτικι 
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αντίλθψθ για τθ δικεν εκδικθτικι χειριςτικότθτα των μθτζρων και ζχει καταγγελκεί από 
τθν Επιτροπι Grevio για τθν Παρακολοφκθςθ και Εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ ωσ όροσ υποτιμθτικόσ και κακοποιθτικόσ για τισ γυναίκεσ. Ευκφνθ κάκε 
γονζα είναι πρωτίςτωσ να οικοδομεί μια υγιι ςχζςθ ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ με το 
τζκνο τθσ/ του. Επιπλζον, θ οριηόντια αναφορά ςε υποχρζωςθ «διαφφλαξθσ» και 
«ενίςχυςθσ» τθσ ςχζςθσ του τζκνου με τον άλλον γονζα είναι προβλθματικι ςτισ 
περιπτϊςεισ που ο άλλοσ γονζασ δεν ενεργεί, παρότι εξίςου οφείλει, προσ τθν ίδια 
κατεφκυνςθ! Η διάταξθ αυτι κα γεννιςει ςωρεία νζων δικϊν, υπερφορτϊνοντασ τα 
Δικαςτιρια όλθσ τθσ χϊρασ (με δεδομζνο μάλιςτα ότι καλφπτει και τισ εκκρεμείσ 
υποκζςεισ), ιδίωσ εν όψει τθσ νζασ διάταξθσ του άρκρ. 1532 ΑΚ. Σφμφωνα με το Κζντρο 
Διοτίμα, κρίνεται ορκότερο να κεςπιςτεί υποχρζωςθ παράλειψθσ κάκε αδικαιολόγθτθσ 
πράξθσ που αποςκοπεί ςτθν υπονόμευςθ τθσ ςχζςθσ του τζκνου με τον ζτερο γονζα.  

Άρκρο 12 Από κοινοφ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ του τζκνου ςε ςθμαντικά ηθτιματα – Αντικατάςταςθ τίτλου 
και άρκρου 1519 ΑΚ 

χόλιο: Το άρκρο αυτό, όπωσ τροποποιείται, αντιφάςκει προσ τθν προθγοφμενθ γενικότερθ 
διάταξθ του άρκρου 1518 ΑΚ, ςφμφωνα με τθν οποία ςτθν ζννοια τθσ επιμζλειασ υπάγεται 
θ γενικότερθ επίβλεψθ του τζκνου, θ εκπαίδευςθ και θ επιλογι του τόπου διαμονισ του. Η 
εξαίρεςθ που διαλαμβάνει το παρόν άρκρο, υπάγει τα ηθτιματα υγείασ, εκτόσ από τα 
επείγοντα και εντελϊσ τρζχοντα, κακϊσ και τα ηθτιματα εκπαίδευςθσ που επιδροφν 
αποφαςιςτικά ςτο μζλλον του παιδιοφ ςτθν υποχρεωτικι ςυμφωνία και των δφο γονζων, 
και ςτθν περίπτωςθ μθ επίτευξθσ αυτισ τθσ ςυμφωνίασ, ςτθν κατ’ αναλογικι εφαρμογι του 
άρκρου 1512 ΑΚ, εδ. β’, υποχρεωτικι προςφυγι ςτο δικαςτιριο για τθν άρςθ τθσ 
διαφωνίασ. Αυτι θ πρόβλεψθ, εκτόσ του ότι αντιςτρατεφεται τθ νομοκετικά ιςχφουςα 
ζννοια τθσ επιμζλειασ, κα προκαλζςει πλείςτα όςα ερμθνευτικά προβλιματα, όπωσ επί 
παραδείγματι το πϊσ κα κρίνεται ο επείγων ςε αντιδιαςτολι προσ τον τρζχοντα χαρακτιρα 
και πϊσ κα διαφοροποιοφνται οι αποφάςεισ επί εκπαιδευτικϊν κεμάτων ςε αυτζσ  που 
είναι αποφαςιςτικζσ και ςε αυτζσ που δεν είναι.  

Το βζβαιο είναι ότι κα δθμιουργθκοφν τεράςτια κζματα φόρτου υποκζςεων των 
δικαςτθρίων, κακϊσ οι γονείσ που δεν ζχουν καλζσ ςχζςεισ και ςυνεννόθςθ κα 
καταφεφγουν ςε αυτά, με τον γονζα που δεν ζχει τθν επιμζλεια να αντιμάχεται τισ 
αποφάςεισ του άλλου γονζα. Κατ’ αποτζλεςμα, ηθτιματα κακθμερινότθτασ του παιδιοφ κα 
τίκενται ςε αναςτολι μζχρι να εκδοκεί απόφαςθ από το δικαςτιριο. Ο γονζασ που ζχει τθν 
επιμζλεια, ο οποίοσ και φζρει τα οικονομικά βάρθ τθσ ανατροφισ του παιδιοφ με πενιχρι, 
πολλζσ φορζσ ενίςχυςθ-διατροφι από τον άλλο γονζα, κα είναι υποχρεωμζνοσ/-θ να 
υποβάλλεται ςε οικονομικά ζξοδα για τθν ςυνεχι δικαςτικι του/τθσ εκπροςϊπθςθ. Τζλοσ, 
και θ διάταξθ αυτι, αμφιςβθτεί το τεκμιριο που ζχουν οι αποφάςεισ του ζχοντοσ τθν 
επιμζλεια γονζα ότι λαμβάνονται προσ το ςυμφζρον του τζκνου και οδθγεί ςτθν 
αποδυνάμωςθ των διακριτικϊν του ευχερειϊν επί ηθμία τελικϊσ του ςυμφζροντοσ του 
ίδιου του τζκνου. 

Περαιτζρω, θ πρόβλεψθ ότι «για τθ μεταβολι του τόπου διαμονισ του τζκνου που επιδρά 
ουςιωδϊσ ςτο δικαίωμα επικοινωνίασ του γονζα με τον οποίο δεν διαμζνει το τζκνο, 
απαιτείται προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυμφωνία των γονζων ι προθγοφμενθ δικαςτικι 
απόφαςθ που εκδίδεται μετά από αίτθςθ ενόσ από τουσ γονείσ. Το δικαςτιριο μπορεί να 
διατάξει κάκε πρόςφορο μζτρο» αντίκειται προσ το ιςχφον αλλά και το ίδιο το 
προτεινόμενο άρκρο 1518 παρ. 1. Σφμφωνα με το τελευταίο, ο ζχων/θ ζχουςα τθν 
επιμζλεια του τζκνου γονζασ μπορεί να προςδιορίηει τον τόπο διαμονισ του, εφόςον αυτό 
το δικαίωμα υπάγεται ςτθν ζννοια τθσ επιμζλειασ του προςϊπου. Το ιςχφον αλλά και το 
προτεινόμενο άρκρο 1519 ΑΚ, εκτόσ του ότι αντιβαίνουν ςτθ γενικότερθ διάταξθ του 
άρκρου 1518 ΑΚ, επιρρίπτουν χωρίσ διακρίςεισ και ειδικότερεσ προχποκζςεισ (π.χ. 
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μετεγκατάςταςθ του ζχοντοσ τθν επιμζλεια γονζα ςε άλλθ χϊρα) και κατά παράβαςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ, ςτον γονζα που αςκεί τθν επιμζλεια, ζνα βάροσ το οποίο όχι 
μόνον νομικϊσ προςκροφει ςτθν ζννοια τθσ επιμζλειασ αλλά περιορίηει το ςυνταγματικϊσ 
κατοχυρωμζνο δικαίωμα του γονζα αυτοφ ςτθν ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 
και ςτο δικαίωμα εργαςίασ. Είναι ςαφζσ ότι ζνασ γονζασ που κα αςκεί τθν επιμζλεια του 
παιδιοφ υπό τουσ δεκάδεσ περιοριςμοφσ που κζτει το νομοςχζδιο, δζςμιοσ ςτθν 
πραγματικότθτα τθσ ςυναίνεςθσ του άλλου γονζα, δεν κα είναι ιρεμοσ και ευτυχιςμζνοσ 
και αυτό κα ζχει το αντίκετο αποτζλεςμα από το επιδιωκόμενο, δθλαδι κα αποβεί εισ 
βάροσ και όχι προσ όφελοσ των ςυμφερόντων του τζκνου που διαμζνει κατά κφριο λόγο 
μαηί του.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ́ ΚΑΘΙΕΡΩΗ ΣΕΚΜΗΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΚΑΚΗ ΑΚΗΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ  

Άρκρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίασ – Αντικατάςταςθ άρκρου 1520 ΑΚ 

χόλιο: Το εξόχωσ προβλθματικό αυτό άρκρο επιχειρεί να εξειδικεφςει το ιςχφον άρκρο, 
ωςτόςο αποτυγχάνει, κακϊσ δεν μπορεί να εξειδικευκεί ο τρόποσ άςκθςθσ των 
λειτουργικϊν δικαιωμάτων του οικογενειακοφ διακαίου, ακριβϊσ λόγω τθσ φφςθσ τουσ, 
δθλαδι τθσ ρευςτότθτασ και τθσ πολυπλοκότθτασ των οικογενειακϊν ςχζςεων και τθσ 
αόριςτθσ νομικισ εννοίασ του ςυμφζροντοσ του τζκνου, προσ το οποίο κάκε διάταξθ και 
απόφαςθ πρζπει να αποβλζπει. Δθμιουργεί δε προβλιματα υπολογιςμοφ του τεκμθρίου 
επικοινωνίασ 1/3 (ςε ποια βάςθ κα υπολογίηεται αυτό, θμεριςια, μθνιαία ι ετιςια, κα 
αφαιροφνται οι ϊρεσ φπνου του τζκνου, κα αφαιροφνται οι ϊρεσ ςχολείου ι 
δραςτθριοτιτων κ.α.) τόςο κατά τθν ζκδοςθ τθσ αποφάςεωσ όςο (το κυριότερο) και κατά 
τθν εφαρμογι αυτισ, με αποτζλεςμα να βλάπτεται θ ομαλι διαβίωςθ του ζχοντοσ τθν 
επιμζλεια γονζα και του ίδιου του τζκνου, και να βρίςκονται ςε αναςφάλεια ωσ προσ το τι 
ιςχφει και πϊσ εφαρμόηεται. Το κυριότερο είναι ότι κάκε περίπτωςθ είναι μοναδικι και θ 
εφαρμογι ενόσ οριηόντιου κανόνα κα δθμιουργιςει προβλιματα που κα αποβοφν τελικϊσ 
ςε βάροσ του ςυμφζροντοσ του τζκνου. Περαιτζρω, ο γονζασ που ζχει τθν επιμζλεια του 
τζκνου μπορεί για ςοβαροφσ λόγουσ να μθν υποχρεοφται να ενκαρρφνει τθν κακθμερινι ι 
οπωςδιποτε ευρφτατθ επικοινωνία του τζκνου με τον άλλο γονζα, ενϊ μία τζτοια 
υποχρζωςθ αίρει το αυτοπροαίρετο τθσ βοφλθςθσ του παιδιοφ και παραβιάηει το δικαίωμα 
ςτθν προςωπικότθτά του.  

Περαιτζρω, θ ςυχνι μετάβαςθ του τζκνου από το ςπίτι του ενόσ γονζα ςτο ςπίτι του άλλου 
κα διαταράξει το αναγκαίο για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ αίςκθμα 
αςφάλειασ, ενϊ παρειςφρζουν και άλλα πρακτικά προβλιματα, όπωσ οι δραςτθριότθτεσ 
του παιδιοφ ανάλογα με τθν θλικία του, θ μεγάλθ χιλιομετρικι απόςταςθ των δφο οικιϊν, θ 
φπαρξθ δφο παιδιϊν με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικό χρόνο υπολογιςμοφ 
του «1/3», θ αδυναμία ςυνεννόθςθσ των γονζων ςε περίπτωςθ ςυγκρουςιακοφ διαηυγίου ι 
διάςταςθσ, θ οποία όμωσ (ςυνεννόθςθ) κα επιβάλλεται να υπάρχει όταν θ επικοινωνία με 
τον άλλο γονζα κα είναι τόςο ςυχνι, ιδίωσ όταν τα παιδιά είναι μικρισ θλικίασ. 

Το ςπουδαιότερο πρόβλθμα τθσ διάταξθσ είναι πωσ προβλζπει ότι ο αποκλειςμόσ ι 
περιοριςμόσ τθσ επικοινωνίασ είναι δυνατόσ μόνο για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ, ιδίωσ 
όταν ο γονζασ με τον οποίο δεν διαμζνει το τζκνο ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ενδοοικογενειακι βία ι για εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι εγκλιματα 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. Η πρόβλεψθ τθσ αμετάκλθτθσ καταδίκθσ 
ςε περίπτωςθ τζλεςθσ των παραπάνω ποινικϊν αδικθμάτων ςε βάροσ του παιδιοφ κα 
καταλείπει εισ βάροσ τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ του παιδιοφ ζνα μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα (είναι γνωςτό ότι μπορεί να μεςολαβιςουν ακόμα και 8 χρόνια μζχρι τθν ζκδοςθ 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=14604
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αμετάκλθτθσ απόφαςθσ), εντόσ του οποίου το παιδί κα εκτίκεται ςε πράξεισ βίασ από τθν 
πλευρά του άλλου γονζα χωρίσ ο ζχων τθν επιμζλεια γονζασ, ςφμφωνα με τθν διάταξθ, να 
μπορεί να το προςτατεφςει. Αυτό κα αποδειχκεί ωσ ακόμθ μεγαλφτερο πρόβλθμα ενόψει 
τθσ νεοπαγοφσ διάταξθσ του άρκρου 169Α του Ποινικοφ Κϊδικα, κατά τθν οποία οι 
παραβιάςεισ του διατακτικοφ δικαςτικϊν αποφάςεων τιμωροφνται πλζον άνευ προκζςεωσ 
του δράςτθ. 

Δθμιουργεί δε τεράςτια απορία το γεγονόσ, ότι, για μεν τθν κατάφαςθ τθσ κακισ άςκθςθσ 
τθσ γονικισ μζριμνασ και τθν αφαίρεςθ τθσ επιμζλειασ από τον γονζα που τθν αςκεί, ςτο 
επόμενο άρκρο 1532 ΑΚ, αρκοφν περιςτατικά μθ βεβαιωμζνα, δυςκόλωσ ερμθνευόμενα, 
πικανολογοφμενα, νεφελϊδθ και δυςαπόδεικτα, όπωσ θ αορίςτωσ προβλεπόμενθ, «με 
υπαιτιότθτα του ζχοντοσ τθν επιμζλεια γονζα, διατάραξθ τθσ ςυναιςκθματικισ ςχζςθσ του 
τζκνου με τον άλλο γονζα και τθν οικογζνειά του και θ με κάκε τρόπο πρόκλθςθ διάρρθξθσ 
των ςχζςεων του τζκνου με αυτοφσ», ενϊ ςτθν περίπτωςθ τζλεςθσ ςοβαρϊν αδικθμάτων 
ςε βάροσ του τζκνου δεν αρκεί θ άςκθςθ τθσ ποινικισ δίωξθσ ι θ απόφαςθ ςε πρϊτο 
βακμό αλλά απαιτείται θ ζκδοςθ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ! Τίκενται ςυνεπϊσ τα ακόλουκα 
εφλογα ερωτιματα: Α) πϊσ προςτατεφεται το ςυμφζρον του τζκνου ςτισ περιπτϊςεισ 
αυτζσ; Β) Γιατί θ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ του μθ ζχοντοσ τθν επιμζλεια γονζα 
προτάςςεται ζναντι του ςπουδαιότερου εννόμου ςυμφζροντοσ  του τζκνου; Γ) Γιατί κατ’ 
αποτζλεςμα προςτατεφεται ο γονζασ που αςκεί τθν επιμζλεια λιγότερο και μπορεί αυτι να 
του αφαιρεκεί για τουσ παραπάνω μθ βεβαιοφμενουσ και αςαφείσ λόγουσ ζναντι του γονζα 
που ζχει το δικαίωμα επικοινωνίασ, ο οποίοσ μπορεί να χάςει το δικαίωμα αυτό μόνον αν 
καταδικαςκεί αμετακλιτωσ για τζλεςθ ποινικϊν αδικθμάτων ςε βάροσ του τζκνου ι ςε 
βάροσ του άλλου γονζα; Δ) Γιατί ο νομοκζτθσ επιλζγει να παραβιάςει ευκζωσ τθν διάταξθ 
του άρκρου 31 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ςφμφωνα με τθν οποία «τα Μζρθ 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοκετικά ι άλλα μζτρα προκειμζνου να διαςφαλιςκεί ότι 
κατά τον καθοριςμό τησ επιμζλειασ και των δικαιωμάτων επίςκεψησ των παιδιϊν, κα 
λαμβάνονται υπόψιν τα περιςτατικά βίασ που καλφπτονται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ. Τα Μζρθ λαμβάνουν τα αναγκαία νομοκετικά ι άλλα μζτρα 
προκειμζνου να διαςφαλίςουν ότι θ άςκθςθ οποιωνδιποτε δικαιωμάτων επίςκεψθσ ι 
επιμζλειασ δεν κίγει τα δικαιϊματα και τθν αςφάλεια του κφματοσ ι των παιδιϊν.»; 

Στθν παραπάνω διάταξθ του νομοςχεδίου δθμιουργείται μαχθτό τεκμιριο καλισ άςκθςθσ 
του δικαιϊματοσ επικοινωνίασ και μαχθτό τεκμιριο κακισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ 
επιμζλειασ του τζκνου. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ωσ άνω επιχειροφμενθ εξειδίκευςθ του νόμου 
κα προκαλζςει μεγαλφτερεσ από τισ υπάρχουςεσ αντιδικίεσ και δικαςτικζσ διαμάχεσ ςτισ 
περιπτϊςεισ όπου προχπάρχει μία κακι ςχζςθ των εν διαςτάςει ι διαηευγμζνων γονζων.  

Τζλοσ, θ ακατανόθτθ απαίτθςθ τθσ αμετάκλθτθσ καταδίκθσ για ενδοοικογενειακι βία, ωσ 
ςοβαροφ λόγου αποκλειςμοφ ι περιοριςμοφ τθσ επικοινωνίασ αντιβαίνει ςτο νόμο 
3500/2006 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4531/2018 (ςε ςυμμόρφωςθ δθλαδι με τθ 
Σφμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ), που προβλζπει τθ δυνατότθτα επιβολισ περιοριςτικϊν 
μζτρων (μθ προςζγγιςθσ τθσ κατοικίασ, των ςχολείων και των εκπαιδευτθρίων των τζκνων 
κλπ.) δθλαδι τθν απαγόρευςθ τθσ επικοινωνίασ, ιδθ από το αρχικό ςτάδιο τθσ υποβολισ 
τθσ μινυςθσ από το κφμα.  
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Άρκρο 14 υνζπειεσ κακισ άςκθςθσ – Αντικατάςταςθ άρκρου 1532 ΑΚ 

χόλιο: Και ςε αυτιν τθν διάταξθ ο νόμοσ προςπακεί να εξειδικεφςει τθν αόριςτθ νομικι 
ζννοια τθσ κακισ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ. Πζρα από το ερμθνευτικό πρόβλθμα που 
παρουςιάηει θ διάταξθ και τθν ευκεία αντίκεςθ ςτθν οποία ζρχεται με τθν διάταξθ του 
άρκρου 1520 ΑΚ, --θ οποία απαιτεί για τον περιοριςμό ι τον αποκλειςμό του δικαιϊματοσ 
επικοινωνίασ για τα αδικιματα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ κ.α. αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ, ενϊ θ παροφςα διάταξθ αρκείται ςε απλζσ αιτιάςεισ για τθν αφαίρεςθ τθσ 
επιμζλειασ ι τθσ γονικισ μζριμνασ--, παρουςιάηει και πρόβλθμα απόδειξθσ και 
ςχθματιςμοφ δικανικισ κρίςθσ του δικαςτθρίου, αναφορικά με τθν διαπίςτωςθ τθσ 
διατάραξθσ τθσ ςυναιςκθματικισ ςχζςθσ του τζκνου με τον άλλο γονζα και τθν οικογζνειά 
του και θ με κάκε τρόπο πρόκλθςθ διάρρθξθσ των ςχζςεων του τζκνου με αυτοφσ και 
κυρίωσ αναφορικά με το πϊσ αυτι θ διατάραξθ κα διαπιςτϊνεται ότι οφείλεται ςτον άλλο 
γονζα. Με τθν κατάκεςθ μαρτφρων ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ επθρεαςμζνων από τθν 
αντιδικία των γονζων και ςτθν χειρότερθ κακοδθγοφμενων ι με ψυχοκοινωνικι ζκκεςθ 
ενόσ αρμοδίου φορζα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρεσ είναι αρκετοί για τον ςκοπό αυτόν 
γιατί δεν προβλζπεται ςτον νόμο αναφορά για τθν αξιοπιςτία τουσ, ενϊ υπάρχει αναφορά 
για τθν μθ επιρροι του τζκνου από τον ζναν γονζα κατά τθν ζκφραςθ τθσ άποψισ του; 
Παρομοίωσ πϊσ κα αποδεικνφεται θ μθ υπαιτιότθτα ςτθν μθ ςυμμόρφωςθ με αποφάςεισ 
επικοινωνίασ από τον ζχοντα τθν επιμζλεια γονζα, όταν για τον ιςχυριςμό ότι 
διαπράττονται ι διαπράχκθκαν τα μνθμονευόμενα ςτο νόμο ποινικά αδικιματα από τον 
γονζα που αςκεί τθν επικοινωνία κα χρειάηεται αμετάκλθτθ ποινικι απόφαςθ, και κάκε 
άλλθ παράβαςθ δικαιϊματοσ επικοινωνίασ κα κεωρείται εξ αντιδιαςτολισ υπαίτια και άρα 
ικανι να οδθγιςει ςτθν αφαίρεςθ τθσ επιμζλειασ ι και τθσ γονικισ μζριμνασ;   

Από τθν επιςκόπθςθ των προτεινόμενων άρκρων παρατθρείται μία δυςπιςτία ςτθν μζχρι 
και ςιμερα κρίςθ του δικαςτι, μία αμφιςβιτθςθ ςτισ καλζσ προκζςεισ του γονζα που αςκεί 
τθν επιμζλεια και μία υπερβάλλουςα πίςτθ ςτθν αλικεια των ιςχυριςμϊν του γονζα που 
είναι φορζασ του δικαιϊματοσ επικοινωνίασ. Με τον τρόπο αυτόν το νομοςχζδιο 
παραβιάηει κεμελιϊδεισ ςυνταγματικζσ, ουςιαςτικζσ και δικονομικζσ αρχζσ και ιδίωσ τθν 
ιςότθτα των πολιτϊν ζναντι του νόμου (άρκρο 4 Συντάγματοσ) ενϊ επιρρίπτει υπερβολικά 
βάρθ απόδειξθσ ςτο ζνα μζροσ-γονζα που αςκεί τθν επιμζλεια ζναντι του άλλου μζρουσ -
γονζα που αςκεί τθν επικοινωνία, τον οποίο αντικζτωσ διευκολφνει με τεκμιρια και 
παράκεςθ ειδικϊν προχποκζςεων. Δεν είναι υπερβολικό να προβλζψουμε ότι υπό το 
κακεςτϊσ του νζου νομοςχεδίου το ιςχυρό οικονομικά μζροσ κα αςκεί αλλεπάλλθλα ζνδικα 
βοθκιματα κατά του άλλου (με οποιαδιποτε αφορμι), ςκοπεφοντασ ςτθν εξόντωςι του.  

Επιπλζον, ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο παραλείπεται θ ζςτω ςτοιχειϊδθσ αναφορά ςε ςοβαρζσ 
περιςτάςεισ κακισ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ, όπωσ είναι θ ζκκεςθ του ανθλίκου ςε 
κίνδυνο, θ παραμζλθςθ τθσ φροντίδασ τθσ υγείασ του κ.λπ. ενϊ αντίκετα εξειδικεφεται ωσ 
επαρκισ λόγοσ τθσ πλιρουσ αποβολισ του ενόσ γονζα από τθ ηωι του τζκνου, το να μθν 
καταβλθκεί διατροφι για αυτό!  

Συνοψίηοντασ τισ παρατθριςεισ μασ για το παρόν άρκρο ωσ Κζντρο Διοτίμα επιςθμαίνουμε  
ότι θ ακατανόθτθ απαίτθςθ φπαρξθσ αμετάκλθτθσ καταδίκθσ για ενδοοικογενειακι βία, για 
αδικιματα που κίγουν τθ γενετιςια ελευκερία και αδικιματα ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ, 
εκκζτει τα τζκνα ςε προφανι κίνδυνο, κακόςον για μια αμετάκλθτθ καταδίκθ ωσ γνωςτόν 
απαιτοφνται περί τα 8 ζτθ, χρόνοσ μζςα ςτον οποίο είναι πικανόν τα τζκνα να διατρζξουν 
εκ νζου κίνδυνο κακοποίθςθσ από τον γονζα-δράςτθ αυτϊν των αδικθμάτων.  

Κζντρο Διοτίμα  
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