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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» 
 

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΠΙΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Επί του άρθρου 13 
 

Από όλους τους θεωρητικούς έχει επισημανθεί ότι η προτεινόμενη 
διάταξη βρίθει αστοχιών. 1) Τι σημαίνει αυτή η «υποχρέωση» 

επικοινωνίας; Είναι δικαστικά εξαναγκαστή; Η παράβασή της 
«υποχρέωσης» επικοινωνίας μπορεί να θεωρηθεί κακή άσκηση της 

γονικής μέριμνας και να οδηγήσει σε αφαίρεσή της; (βλ. ΑΚ 1532). 

Συμφέρει στο παιδί να επικοινωνεί εξαναγκαστικά με έναν γονέα που 
θέλει ή μπορεί να έχει μόνο περιορισμένη επικοινωνία; Εξάλλου, αν 

είναι υποχρέωση η επικοινωνία (και μάλιστα η κατά το δυνατόν 
ευρύτερη), αυτό δεν συμβιβάζεται με την εν συνεχεία πρόβλεψη ότι 

το «τεκμήριο» του 1/3 παραμερίζεται αν ο γονέας απλώς «ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας». Δεν νοείται υποχρέωση που 

απενεργοποιείται, όταν … δεν τη ζητεί ο υπόχρεος. 
 

Η χρήση του όρου «τεκμαίρεται» είναι άστοχη. Ο χρόνος δεν μπορεί 
να τεκμαίρεται, αυτό που ίσως μπορεί να εννοηθεί είναι ότι 

τεκμαίρεται ότι το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει να περνά 
τουλάχιστον το 1/3 του χρόνου του με τον ένα γονέα. Το τεκμήριο 

είναι μαχητό και ανατρέπεται, αν αποδειχθεί ότι το συμφέρον του 
παιδιού επιβάλλει μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, 

αντί για όλη αυτή τη διορθωτική ερμηνεία, απλώς μπορεί να λείψει ο 

εσφαλμένος όρος «τεκμήριο».  
 

Επίσης, τι εννοεί η έκφραση «του συνολικού χρόνου», χωρίς άλλο 
προσδιορισμό; Εννοείται ο διαθέσιμος για επικοινωνία χρόνος ή ο 

συνολικός χρόνος ζωής του παιδιού; Με βάση το «τεκμήριο» και την 
αόριστη αναφορά σε συνολικό χρόνο μπορεί ένας γονέας να 

απαιτήσει επικοινωνία 8 ωρών σε καθημερινή βάση. Επίσης, 2,93 
ημερών την εβδομάδα. Ή να έχει το παιδί και τα 4 σαββατοκύριακα 

του μήνα συν μια διανυκτέρευση κάθε εβδομάδα.  
 

Η αναφορά σε ποσοστά είναι σπάνια στον ΑΚ και αφορά περιουσιακές 
αξιώσεις (ΑΚ 1400, κληρονομικό δίκαιο).  

 
Τέλος, η πρόβλεψη για «εμπεριστατωμένη έκθεση ψυχιάτρων ή 

ψυχολόγων» είναι περιττή (πέραν του ότι ο νόμος δεν μπορεί να 

αναφέρεται σε «εμπεριστατωμένες» εκθέσεις!), γιατί η δυνατότητα 
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αυτή υφίσταται ήδη ( το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 

πραγματογνωμοσύνη)· η αναφορά στην τελευταία παράγραφο  στην 
§ 4 του 1511  είναι μάλλον άστοχη. Το άρθρο 1511 πρέπει να 

εφαρμόζεται συνολικά. 
 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 13 
Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση  άρθρου 1520 ΑΚ 

 
Αντικατάσταση του άρθρου ως εξής:  

 
«Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. 

1. Ο γονέας με τον όποιο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το 
δικαίωμα της κατά το δυνατόν ευρύτερης προσωπικής 

επικοινωνίας με αυτό. Αποκλεισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 

μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 

επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα. 
2. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία 

του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, 
εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 

εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν 
αναπτύξει μαζί του κοινωνικο-συναισθηματική σχέση οικογενειακής 

φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του 
τέκνου. 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, τα σχετικά με 
την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα με συμφωνία ή από το 

δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 1511. Σε 
περίπτωση κακής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος 

γονέας ή καθένας από τους γονείς αν πρόκειται για επικοινωνία με 

τρίτο  μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη ρύθμιση ή τη 
μεταρρύθμιση της επικοινωνίας». 

 
Αθήνα …/5/2021 
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Όλγα Κεφαλογιάννη 


