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ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΕΞΙΣΟΥ» ΣΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του άρθρου 7
Προτείνεται τροποποίηση, διότι:
Α. Ακόμη και στη γενική διάταξη για την από κοινού άσκηση της γονικής
μέριμνας (ΑΚ 1510 § 1) δεν υφίσταται ο όρος «εξίσου». Και εφόσον,
όταν οι γονείς ζουν μαζί, δεν ασκούν «εξίσου» τη γονική μέριμνα, δεν
δύνανται να «εξακολουθούν» να την ασκούν στις «περιπτώσεις
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου
συμβίωσης».
Β. Δεν αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της έννοιας του όρου «εξίσου
άσκηση της γονικής μέριμνας», με αποτέλεσμα να δύναται να
ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, όπως για παράδειγμα ως ισόχρονη.
Γ. Οι πράξεις του ΑΚ 1516 § 1, τις οποίες «καθένας από τους γονείς
επιχειρεί και μόνος του», είναι «συνήθεις πράξεις επιμέλειας του
προσώπου του τέκνου ή τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή
πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα ή λήψη δήλωσης της βούλησης
που είναι απευθυντέα προς το τέκνο». Η προηγούμενη ενημέρωση του
άλλου γονέα, που αφορά συνήθεις και ποικίλες αποφάσεις της
τρέχουσας καθημερινότητας, οι οποίες συχνά μεταβάλλονται,
δημιουργεί ένα πλαίσιο υποχρέωσης, πρακτικά ανέφικτο στην
καθημερινότητα γονέα και παιδιού. Με την εν λόγω διάταξη, ουσιαστικά
ακυρώνεται το δικαίωμα του γονέα να «επιχειρεί μόνος του» τις
ανωτέρω πράξεις, ήτοι να αποφασίζει αυτές τις πράξεις, καθώς,
ερμηνευτικά, η υποχρέωση ενημέρωσης του άλλου γονέα για κάθε
τέτοια πράξη, ενέχει τον χαρακτήρα της προηγούμενης έγκρισης από
τον τελευταίο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει την απλή καθημερινότητα
του παιδιού σε πλήρες αδιέξοδο.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή
ακύρωσης του γάμου- και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση
τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ
Αντικατάσταση άρθρου ως εξής:
«Άρθρο 1513
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων
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1. Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου οι
γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.
2. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο αποφασίζει και επιχειρεί τις
προβλεπόμενες στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1516 ΑΚ πράξεις».
Αθήνα …/5/2021
Οι βουλευτές
Μαριέττα Γιαννάκου
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