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Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του άρθρου 14
Α. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο
γονέα αποτελεί όντως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Αν
συμπεριλάβουμε την οικογένεια του άλλου γονέα στην περίπτωση
αυτή αλλά και την με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων
του τέκνου με αυτούς, τότε το συμφέρον του παιδιού παύει να είναι
του ιδίου και ταυτίζεται με εκείνο των γονέων και των συγγενών
του.
Β. Η προσθήκη της ποινικής καταδίκης στις ενδεικτικές περιπτώσεις
της κακής άσκησης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα
αποβλέπει να επιλύσει. Αρχικά, ακόμη και η πρόβλεψη οριστικής
καταδικαστικής απόφασης είναι αντίθετη με τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης, η οποία αρκείται και σε άλλες ενδείξεις βίας
(λ.χ. πιστοποιητικά νοσοκομείου ότι υπήρξε κακοποίηση). Επίσης,
έτσι κι αλλιώς στο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία προβλέπεται η
σχέση της με την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Και τέλος, δεν
είναι κατανοητό γιατί για τις υπόλοιπες περιπτώσεις κακής άσκησης
που επίσης συνιστούν ποινικά αδικήματα (μη καταβολή διατροφής,
παρεμπόδιση επικοινωνίας) δεν απαιτείται κάποιας μορφής ποινική
καταδίκη, αλλά απαιτείται στο πολύ σοβαρότερο θέμα της βίας.
Δηλαδή για την παρεμπόδιση επικοινωνίας αρκεί η υποβολή μήνυσης
ή κάποιος μάρτυρας, αλλά για τη βία χρειάζεται ποινική καταδίκη! Το
σημαντικότερο: ούτε ο χρόνος έκδοσης οριστικής απόφασης είναι
σύντομος στην Ελλάδα. Το παιδί θα είναι εκτεθειμένο στη γονική
μέριμνα του κακοποιητικού γονέα για 2-3 χρόνια.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ
Προτείνεται η τροποποίηση των περιπτώσεων β. και στ. από τη 2η §
του άρθρου 1532, ως εξής:
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«β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον
άλλο γονέα».
«στ. διαπιστωμένη πράξη για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».
Αθήνα …/5/2021
Οι βουλευτές
Μαριέττα Γιαννάκου

Όλγα Κεφαλογιάννη

2

