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ΑΝΑΤΥΠΟ

το συμφέρον του τέκνου, το Δικαστήριο μπορεί να
αποφασίσει την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου), η οποία, ωστόσο, δεν περιλήφθηκε στον N.
4800/2021.
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κή/ορολογική. Ως συμφέρον του τέκνου νοείται το
σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και,
γενικότερα, κάθε είδους συμφέρον το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε ανεξάρτητη
και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση
Επιχείρημα, υπέρ αυτής της ερμηνευτικής εκδοχής,
της αόριστης αυτής νομικής έννοιας παρέχονται για
δηλαδή της μη εισαγωγής υποχρεωτικής ίσης χρονιπρώτη φορά από τον νομοθέτη εκ των προτέρων
κής κατανομής της γονικής μέριμνας και άρα εναλπροσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου, αντλείμενο στον Δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότηται και από την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ με την
τα
μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις
οποία θεσπίζεται δικαίωμα αλλά και υποχρέωση
εξαιτίας
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατοτου γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο «κατά
λισμού,
της
φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας,
το δυνατόν, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην
των
πολιτικών
ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία
ιθαγένειας,
της
εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης
και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του
ή
της
περιουσίας.
Το βέλτιστο συμφέρον του τέτέκνου στην οικία του o χρόνος επικοινωνίας του
κνου,
κατά
το
δικαστήριο,
λαμβάνεται υπό ευρεία
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον
έννοια,
προς
διαπίστωση
δε
της συνδρομής του εξεοποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3)
τάζονται
πάντα
τα
επωφελή
και πρόσφορα για τον
του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (...)» και παανήλικο
στοιχεία
και
περιστάσεις.
Ουσιώδους σηρέχεται η δυνατότητα καθορισμού μικρότερου ή μεμασίας
είναι
και
η
επισημαινόμενη
στο
νόμο ύπαργαλύτερου χρόνου. Μάλιστα, με ερμηνευτικό κριτήξη
ιδιαίτερου
δεσμού
του
τέκνου
προς
τον
ένα από
ριο το «ύψιστο» συμφέρον του τέκνου, το Δικάσαν
τους
γονείς
του
και
η
περί
αυτού
ρητώς
εκφραζόΔικαστήριο κρίνει ότι άλλη εκδοχή θα οδηγήσει το
μενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το Δικατέκνο αναντίρρητα σε σύγχυση, ιδίως σε περίπτωστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της
ση που χρονική κατανομή λαμβάνει χώρα σε διαωριμότητάς του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν
στήματα μικρότερα του μηνός, αφού θα εναλλάσσει
λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο γοκατοικία στα πλαίσια κατανομής της γονικής μέρινέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτεμνας, κατά τον ίδιο δε χρόνο θα διαμένει και στην
λεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του
Δικηγόρος,
ΜΔ
Παντείου
Πανεπιστημίου
οικία του άλλου γονέα στα πλαίσια της επικοινωανηλίκου και επομένως ότι είναι ο πλέον κατάλληνίας του τελευταίου
με αυτό, με αποτέλεσμα
την
Διαπιστευμένος
Διαμεσολαβητής
λος για την επιμέλειά του, όμως υπό την αυτονόηδιατάραξη της ψυχοσυναισθηματικής του ισορροτη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του
πίας, του καθημερινού προγράμματός του και ενδετέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναχομένως τη ματαίωση της ψυχαγωγίας του και των
πτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση,
κοινωνικών του συναναστροφών ιδίως με τους συη οποία
είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαΔικηγόρος, ΜΔ Εμπορικού Δικαίου
ΑΠΘ
νομηλίκους του.
στης επιλογής του ανηλίκου, που έχει την στοιχειώ9. Έτσι, τον τελικό λόγο έχει το δικαστήριο, σε πεδη ικανότητα διάκρισης.
ρίπτωση διαφωνίας των γονέων και η ρύθμιση της
10. Τέλος, ως προς την επικοινωνία, το δικαστήριο
γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων γίνεται από
κάνει δεκτό ότι ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου
το Δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την
με τον γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει,
άσκηση της γονικής μέριμνας στην περίπτωση διτεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόαφωνίας τωνΠαρατηρήσεις
γονέων των τέκνωνστην
και της προσφυνου, εκτός αν o γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο
γής τους στο Δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρόπροσδιορισμό της άσκησής της είναι το βέλτιστο
τερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόσυμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο
ξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη
Ε

πικοινωνία
γονέα
με
το
ανήλικο
τέκνο του
συμφέρον
του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση,
προσωπικότητα, το οποίο (βέλτιστο συμφέρον) εξυδεν
διαταράσσεται
η καθημερινότητα του τέκνου. Η
πηρετείται, κατά
Δικαστήριο, ιδίως
από τον
την ουκατάτοπαρέκκλιση
από
Ν 4800/2021
εν λόγω ρύθμιση εισάγει μαχητό τεκμήριο ως προς
σιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατο χρόνο επικοινωνίας του τέκνου με φυσική πατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την
ρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει,
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα
καθοριζόμενου στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού
από αυτούς.
χρόνου, θέτει ως στόχο την ομαλή ψυχοπνευματιΣύμφωνα με την υπό σχολιασμό απόφαση, μάλική ανάπτυξη του τέκνου και την ολοκλήρωση της
στα ο όρος «βέλτιστο συμφέρον» κατ' ουσίαν, αποπροσωπικότητάς του και ταυτόχρονα την αποφυδίδει την ισχύουσα έννοια του «συμφέροντος του
γή δικαστικών διενέξεων και εντάσεων μεταξύ των
τέκνου», ο οποίος, όπως έχει εξειδικευθεί από τη
γονέων, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του
νομολογία, δεν είναι δεκτικός διαβαθμίσεων και
τέκνου.
Online πρόσβαση
σερύθμιση
EφΑΔΠολΔ
στην Πλατφόρμα
συνεπώς,
η εν λόγω
δεν εισάγει
ουσιαστι- Νομικού Περιεχομένου | www.qualex.gr
κή/εννοιολογική διαφοροποίηση, αλλά μόνο λεκτι-

Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης

Σπυρίδων Αλ. Σκιαδόπουλος

I

ΜΠρΑθ 3244/2021

Online πρόσβαση σε ΕφΑΔΠολΔ στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου www.qualex.gr
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Στη συνέχεια, το δικάσαν δικαστήριο αναφέρει ενδιαφέρουσες σκέψεις για το τι είναι «συνολικός
χρόνος» και ότι είναι αυτός που προσδιορίζεται
ημερολογιακά, εναπόκειται δε στο Δικαστήριο σε
κάθε περίπτωση κατ' εφαρμογή του εδ. β' του ίδιου
ως άνω άρθρου η δυνατότητα καθορισμού μικρότερου ή μεγαλύτερου χρόνου επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο
συμφέρον του τέκνου, με γνώμονα πάντοτε τη μη
διατάραξη της καθημερινότητας του τέκνου.
11. Απόλυτα ορθές φαίνονται οι σταθμίσεις της
υπό σχολιασμό απόφασης σχετικά με την ανάθεση
της επιμέλειας του τέκνου με βάση όσα πιθανολογήθηκαν. Κατά την πολύ χαρακτηριστική διατύπωση «αμφότεροι οι διάδικοι σύζυγοι εκδηλώνουν την
πρόθεση και επιθυμία ν' αναλάβουν προσωρινά την
αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, επικαλούμενοι ότι δεν είναι δυνατή η εξακολούθηση από κοινού άσκησης της επιμέλειας του προσώπου τους εξαιτίας των μεταξύ τους
διαφωνιών, παράλληλα δε, έκαστος εξ αυτών, αμφισβητεί την παιδαγωγική ετοιμότητα και καταλληλότητα του αντιδίκου του. Εντούτοις, η ύπαρξη ενός
σταθερού και ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος είναι το ζητούμενο και η απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη και διαμόρφωση της
προσωπικότητας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων… Η ανωτέρω κατάσταση που επικρατεί και διαμορφώθηκε, υπό τις προπεριγραφείσες συνθήκες,
«αποπροσανατολίζει» τα άνω ανήλικα από τις φυσιολογικές δραστηριότητες και «προβληματισμούς»
των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας και τους δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ψυχικό βάρος και έντονη
συναισθηματική φόρτιση, -κατάσταση την οποία,
οι γονείς τους οφείλουν όχι μόνο να αντιληφθούν
εγκαίρως, αλλά και να συμβάλλουν ο καθένας από
τη πλευρά του στην επίλυση των προβλημάτων που
αυτή δημιουργεί».
12. Κλείνοντας, πρέπει να τύχει αντικείμενο επαίνου η εξαιρετικά εμπεριστατωμένη ανάλυση της
υπό σχολιασμό απόφασης στο ζήτημα του τι συνιστά «βέλτιστο» συμφέρον του τέκνου (έστω και σε
επίπεδο πιθανολόγησης). Πρόκειται για μια από τις
πολλές δικαστικές κρίσεις που προβλέπεται να ακολουθήσουν στο ζήτημα των σχέσεων γονέων και τέκνων και είναι άξιο στατιστικής ανάλυσης το πόσες
δικαστικές αποφάσεις θα προβούν στην «ισόχρονη»
ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων.

Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης

Δικηγόρος, ΔΝ, Post – Doc Αστικού Δικαίου
Νομικής Αθηνών, CIPP/E
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Επικοινωνία γονέα με το ανήλικο
τέκνο του κατά παρέκκλιση
από τον Ν 4800/2021
ΜΠρΑθ 3244/2021
Πρόεδρος: Χ. Λινός
Δικηγόροι: Ο.-Θ. Ανδρίτσου, Ε. Μπατσούλη

Επικοινωνία πατέρα με ανήλικο τέκνο, ηλικίας περίπου ενός έτους. Μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν
4800/2021 και του τεκμηρίου του 1/3. Ειδικές περιστάσεις. Αξίωση διατροφής ανήλικου τέκνου.
Διατάξεις: άρθρα 1520 ΑΚ, 1 επ. Ν 4800/2021

[…] II. Με την υπό στοιχείο Α’ αίτηση, όπως παραδεκτώς
διορθώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας
δικηγόρου της αιτούσας, καθώς και με το έγγραφο σημείωμά της (άρθρο 224 εδ. β’ ΚΠολΔ), αυτή (αιτούσα),
επικαλούμενη αφενός μεν τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης αντιμετώπισης των αναγκών της κοινής ανήλικης κόρης που έχει αποκτήσει με τον εν διαστάσει
καθ’ ου - σύζυγό της, αφετέρου δε την ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου να υποστεί λεκτική και σωματική βία από εκείνον, ζητεί να ληφθούν Ασφαλιστικά μέτρα και δη:
ί) να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της ως άνω
ανήλικης, ii) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της προκαταβάλλει, για λογαριασμό της ίδιας ως άνω ανήλικης,
το αναλογούν στον ίδιο μέρος της μηνιαίας διατροφής
της (ανήλικης), λόγω αδυναμίας να διαθρέψει τον εαυτό της, ποσού 350 ευρώ, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα,
από την επομένη της επίδοσης της αίτησης, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης, iii)
να της επιτραπεί να μετοικήσει από την οικογενειακή
στέγη που διατηρεί με τον καθ’ ου, ίν) να απαγορευθεί
στον καθ’ ου η προσέγγιση της κατοικίας των γονέων
της, στην οποία πλέον διαμένει και ν) να απειληθεί σε
βάρος του καθ’ ου χρηματική ποινή ύψους 1.500 ευρώ
και προσωπική κράτηση διάρκειας έξι μηνών για κάθε
παράβαση της παρούσας. Τέλος, ζητεί την καταδίκη του
αντιδίκου της στη δικαστική της δαπάνη.
Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην (άρθρο 683 παρ. 1 ΚΠολΔ) και κατά τόπον (άρθρο 22 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς εισάγεται για
να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486,
1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516
παρ. 2, 1518, 341 εδ. α', 345 εδ. α' ΑΚ, 682 παρ. 1, 728
παρ. 1 στοιχ. α' 731, 735 εδ. α' και 176 ΚΠολΔ, με την
επισήμανση ότι το παρεπόμενο αίτημα της απειλής σε
βάρος του καθ’ ου χρηματικής ποινής και προσωπικής
κράτησης για την περίπτωση παράβασης της παρούσας,
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είναι νόμιμο, στηριζόμενο στη διάταξη του άρθρου 947
παρ. 1 ΚΠολΔ, μόνο κατά το μέρος του που αφορά στην
αιτούμενη απαγόρευση προσέγγισης του τόπου διαμονής της αιτούσας.
Αντιθέτως, το υπό κρίση αίτημα, κατά το μέρος του που
αφορά και στην αιτούμενη επιδίκαση διατροφής, είναι
απορριπτέο ως μη νόμιμο, δοθέντος ότι, όπως προκύπτει
από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 700 παρ. 1
και 951 ΚΠολΔ, η εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης και άρα για την ικανοποίηση της αξίωσης καταβολής διατροφής, γίνεται μόνο με κατάσχεση.
Κατόπιν αυτών, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί στη συνέχεια και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
III. Ο καθ’ ου, με το έγγραφο σημείωμά του, αρνείται αιτιολογημένα την αίτηση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα σε εκείνο, ενώ προβάλλει τη στηριζόμενη στις
διατάξεις των άρθρων 1389, 1390 και 1489 παρ. 2 ΑΚ
ένσταση συνεισφοράς της καθ’ ης στη διατροφή της
ανήλικης κόρης τους, ένσταση η οποία, ως νόμιμη, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
IV. Με την υπό στοιχείο Β’ αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ρυθμισθεί η άσκηση
του δικαιώματος επικοινωνίας του με την ως άνω ανήλικη κόρη του, που απέκτησε με την καθ’ ης και τελεί εν
τοις πράγμασι υπό την επιμέλεια της, κατά τον ειδικότερα εκτιθέμενο σε αυτή (αίτηση) τρόπο.
Επιπροσθέτως, ζητεί να απειληθεί σε βάρος της καθ’
ης χρηματική ποινή ύψους 1.500 ευρώ και προσωπική
κράτησή της διάρκειας δέκα μηνών για κάθε παρεμπόδιση της άσκησης του ένδικου δικαιώματος επικοινωνίας του, καθώς και να καταδικασθεί αυτή στη δικαστική του δαπάνη, άλλως όπως η τελευταία συμψηφισθεί
μεταξύ των διαδίκων.
Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην (άρθρο 683 παρ. 1 ΚΠολΔ) και κατά τόπον
(άρθρο 22 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό κατά την αναφερόμενη στη
με αριθμό I σκέψη της παρούσας διαδικασία και είναι
νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520
ΑΚ, 682 παρ. 1, 700 παρ. 1, 731, 735 εδ. α', 947, 950
παρ. 2, 176 και 179 ΚΠολΔ.
Επισημαίνεται ότι ο αιτών, με το έγγραφο σημείωμά
του, ζητεί την εφαρμογή του τεκμηρίου του 1/3 του
χρόνου επικοινωνίας του με την ανήλικη κόρη του,
όπως εκείνο ετέθη με το αντικατασταθέν από το άρθρο
13 του ν. 4800/2021 άρθρο 1520 ΑΚ, αίτημα που ωστόσο είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο, καθότι υποβλήθηκε για πρώτη φορά με αυτό (σημείωμα) και όχι με την
αίτηση ή έστω προφορικά, με καταχώρησή του επί του
υπό κρίση δικογράφου (Κατρά, Ασφαλιστικά - Εκτέλεση, έκδ. 2010, σελ. 149).
Μετά ταύτα, η αίτηση, την οποία αρνείται αιτιολογημένα η καθ’ ης, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο έγγρα-
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φο σημείωμά της, πρέπει να εξετασθεί στη συνέχεια και
επί της ουσίας.
V. Από την προσήκουσα εκτίμηση και στάθμιση της ένορκης κατάθεσης της μαρτύρα της […] πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:
Στο ……….. Αττικής, στις ……………./2020, η αιτούσα - καθ’ ης τέλεσε με τον αιτούντα - καθ’ ου νόμιμο γάμο, από τον οποίο αυτοί απέκτησαν μια κόρη, που γεννήθηκε στις ……………../ 2020
και παραμένει ακόμη χωρίς όνομα.
Ακολούθως, στις …../2021, οι διάδικοι μετακόμισαν από ευρισκόμενο στον ίδιο ως άνω τόπο και μισθωμένο από την αιτούσα - καθ’ ης διαμέρισμα στο ευρισκόμενο στο ... Αττικής, επί
της οδού………. αριθ.………. ιδιόκτητο διαμέρισμα του αιτούντος
- καθ’ ου, το οποίο με δαπάνες του ανακαίνισε ο τελευταίος,
προκειμένου να χρησιμεύσει ως οικογενειακή στέγη.
Περαιτέρω, ενώ αρχικά οι σχέσεις των διαδίκων δεν χαρακτηρίζονταν από εντάσεις, στη συνέχεια αυτές άρχισαν σταδιακά
να κλονίζονται, με την εκδήλωση επεισοδίων και δη λεκτικών
επιθέσεων του αιτούντος - καθ’ ου εναντίον της αντιδίκου του,
αποκορύφωμα των οποίων υπήρξε το περιστατικό της ……/2021,
οπότε και αυτός μηνύθηκε από τη σύζυγό του για απειλή, εξύβριση και παράνομη βία, αλλά και από τον πεθερό του ……………,
για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του,
πράξεις η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Μάλιστα, εξαιτίας του ως άνω περιστατικού, η αιτούσα - καθ’
ης μετοίκησε αμέσως μετά στην ευρισκόμενη στη …………….. Αττικής, επί της οδού ………… αριθ. ………. κατοικία των γονέων
της, στη οποία διαμένει έως και σήμερα με την ανήλικη κόρη
της, με συνέπεια το αίτημά της να της επιτραπεί η εν λόγω μετοίκηση να καθίσταται απορριπτέο ως άνευ αντικειμένου.
Αντιθέτως, προς το σκοπό αποφυγής επανάληψης ανάλογων
επεισοδίων, κρίνεται σκόπιμο όπως γίνει δεκτό το έτερο αίτημα
αυτής περί απαγορεύσεως προσεγγίσεώς της από τον αιτούντα - καθ’ ου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας.
Εξάλλου, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα - καθ’ ης ανταποκρίνεται με επάρκεια στα γονεικά της καθήκοντα και επομένως, λαμβανομένης υπόψη και της βρεφικής ηλικίας της ανήλικης κόρης
των διαδίκων, το συμφέρον εκείνης επιβάλλει την προσωρινή
ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου της στην μητέρα της.
Επιπλέον, προέκυψε ότι ο αιτών - καθ’ ου είναι ………… επάγγελμα από το οποίο εισπράττει περί τα 1.500 ευρώ μηνιαίως,
έχει την πλήρη κυριότητα, κατά ποσοστό 100%, της προαναφερόμενης οικογενειακής στέγης, επιφάνειας , όπου και εξακολουθεί να διαμένει, έχει την πλήρη κυριότητα, κατά ποσοστό
50%, ενός έτερου, μη ηλεκτροδοτούμενου, διαμερίσματος, επιφάνειας …….., το οποίο βρίσκεται στην ίδια με τον τόπο διαμονής του διεύθυνση, είναι ιδιοκτήτης μιας δίκυκλης μοτοσυκλέτας, εργοστασίου κατασκευής ……….τύπου ………, έτους
πρώτης κυκλοφορίας …………., καθώς και ενός αυτοκινήτου,
εργοστασίου κατασκευής …………, τύπου ……….., έτους πρώτης κυκλοφορίας ……….., ενώ βαρύνεται με δαπάνη μίσθωσης
της ευρισκόμενης στην Αθήνα, επί της οδού …………. αριθ. ………
επαγγελματικής του στέγης, ύψους ….. ευρώ μηνιαίως.
Αντίστοιχος, η αιτούσα - καθ’ ης είναι επίσης ………….., επάγγελμα από το οποίο, πριν την εγκυμοσύνη της, απεκόμιζε περί
τις ……. ευρώ μηνιαίως, έχει την ψιλή κυριότητα της προαναφερόμενης οικίας, όπου διαμένει με την ανήλικη κόρη και
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τους γονείς της, επιφάνειας ……. αυτής έχει την πλήρη κυριότητα δύο αγροτεμαχίων στη ………… επιφάνειας ………… τ.μ.
και ……….. αντίστοιχος, ενώ είναι ιδιοκτήτρια ενός αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής ………, τύπου ………., έτους πρώτης κυκλοφορία…………… Επιπροσθέτως, η ανήλικη κόρη των
διαδίκων στερείται προσοδοφόρου περιουσίας ή εισοδημάτων
από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από εργασία, αφού λόγω
της ανηλικότητάς της δεν έχει εργασιακή ικανότητα, και επομένως αδυνατεί να αυτοδιατραφεί, οι δε μηνιαίες ανάγκες της,
όπως αυτές προσδιορίζονται κατά το μέτρο του άρθρου 1493
ΑΚ, προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής της και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για διατροφή, συντήρηση και ψυχαγωγία της, ανέρχονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου στο
ποσό των 350 ευρώ.
Από το συνολικό αυτό ποσό ο αϊτών - καθ’ ου, με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές του δυνάμεις, συσχετιζόμενες με
την αντίστοιχες δυνάμεις της αιτούσας -καθ’ ης, είναι σε θέση
να καλύψει το ποσό των 200 ευρώ, ενώ με το υπόλοιπο ποσό
των 150 ευρώ θα συμμετέχει η αιτούσα - καθ’ ης, γενομένης
δεκτής και ως ουσιαστικά βάσιμης της προβληθείσας από τον
πρώτο ένστασης συνεισφοράς.
Ακόμη, προς το σκοπό διατήρησης και ενίσχυσης του προσωπικού δεσμού της ανήλικης κόρης των διαδίκων με τον πατέρα
της, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η επικοινωνία του μαζί της, η
οποία θα συμβάλει στην ομαλότερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς της, με την επισήμανση ότι λόγω της βρεφικής της ηλικίας, συνεκτιμωμένης ωστόσο παραλλήλως και της ανάγκης
εμπέδωσης μιας ουσιαστικότερης σχέσης της με εκείνον, η εν
λόγω επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιείται προεχόντως
στην κατοικία της αιτόύσας - καθ’ ης και δευτερευόντως στην
κατοικία του αντιδίκου της, χωρίς να περιλαμβάνει, στο παρόν
στάδιο, μεγάλα διαστήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών
Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού.
Στο ως άνω πλαίσιο, θα πρέπει να ρυθμισθεί η άσκηση του δικαιώματος του αιτούντος - καθ’ ου να επικοινωνεί με την κόρη
του κατά τον τρόπο που λεπτομερώς περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατ’ ακολουθίαν όλων όσων προηγήθηκαν, πρέπει:
1) η υπό στοιχείο A’ αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και:
α) να απαγορευθεί στον καθ’ ου να προσεγγίζει την αιτούσα
σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων· κατ’ εξαίρεση, ο
καθ’ ου θα μπορεί να μεταβαίνει στην κατοικία της αιτούσας
αποκλειστικά προς το σκοπό πραγματοποίησης της επικοινωνίας του με την ανήλικη κόρη του κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας, β) να απειληθεί σε βάρος του καθ’ ου
χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας 30 ημερών για κάθε παράβαση της αμέσως ανωτέρω
απαγόρευσης, γ) να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης κόρης της και δ) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να προκαταβάλλει στην αιτούσα, για λογαριασμό
της ως άνω ανήλικης, το ποσό των 200 ευρώ, μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα, από την επομένη της επίδοσης της
αίτησης, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε
δόσης έως την εξόφληση και 2) η υπό στοιχείο Β’ αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμισθεί
η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με την
ανήλικη κόρη του κατά τον οριζόμενο στο διατακτικό της παρούσας τρόπο […].

Ι. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρατηρήσεις
Η σχολιαζόμενη απόφαση ασχολήθηκε, μεταξύ
άλλων, με το ζήτημα της ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο
του, ηλικίας περίπου ενός έτους. Εκτός από το δικονομικό ενδιαφέρον που εστιάζεται στην αιτιολογία απόρριψης του αιτήματος εφαρμογής του Ν
4800/20211, η σχολιαζόμενη απόφαση αξίζει προσοχής και από ουσιαστικής απόψεως, καθώς ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το
παιδί του κατά τρόπο που δε συμβαδίζει με τη μέχρι πρότινος δικαστηριακή πρακτική και την αρχή
της ισότητας, πολλώ δε μάλλον με τα νέα δεδομένα
που έθεσε ο Ν 4800/2021, ο οποίος εισήγαγε τεκμήριο επικοινωνίας στο 1/3 του συνολικού χρόνου
του παιδιού.
Ειδικότερα, η ΜΠρΑθ 3244/2021 έκρινε ότι «Ακόμη, προς το σκοπό διατήρησης και ενίσχυσης του
προσωπικού δεσμού της ανήλικης κόρης των διαδίκων με τον πατέρα της, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η επικοινωνία του μαζί της, η οποία θα συμβάλει στην ομαλότερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς
της με την επισήμανση ότι λόγω της βρεφικής της
ηλικίας, συνεκτιμωμένης ωστόσο παραλλήλως και
της ανάγκης εμπέδωσης μίας ουσιαστικότερης σχέσης με εκείνον, η εν λόγω επικοινωνία θα πρέπει να
πραγματοποιείται προεχόντως στην κατοικίας της
αιτούσας- καθ’ ης και δευτερευόντως στην κατοικία του αντιδίκου της, χωρίς να περιλαμβάνει στον
παρόν στάδιο, μεγάλα διαστήματα κατά τη διάρκεια
των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού». Η σχολιαζόμενη απόφαση φαίνεται να συνεκτίμησε τους εξής παράγοντες για τον καθορισμό
του εύρους και του τρόπου επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του: Πρώτον, ότι πρέπει
να αναπτυχθεί ο δεσμός του παιδιού με τον πατέρα του, πράγμα το οποίο αφενός μεν θα συμβάλλει
στην ομαλότερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
ανήλικου τέκνου, αφετέρου δε θα οδηγήσει στην
εδραίωση πραγματικής σχέσης μεταξύ του πατέρα
και του παιδιού, δεύτερον την ηλικία του ανήλικου
τέκνου, το οποίο κατά την δημοσίευση της σχολιαζόμενης αποφάσεως ήταν δεκατριών μηνών και τρίτον ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων έχουν διαρραγεί με μεγάλη ένταση, καθώς έχουν υποβληθεί
εκατέρωθεν μηνύσεις.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η σχολιαζόμενη απόφαση ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του ως εξής: «Κάθε Δευτέρα
και Τετάρτη, από ώρα 18:00 έως ώρα 20:00, στην
κατοικία της καθ’ ης, παρουσία προσώπου επιλογής εκείνης, β) κάθε Κυριακή, πλην της τελευταίας
Κυριακής κάθε μήνα (περί της οποίας αμέσως κατω-

1. ΜΠρΑθ 3244/2021, ΝοΒ 2021, 1819 επ., με σχόλιο Σ. Τσαχιρίδη.
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τέρω), από ώρα 11:00 έως ώρα 13:00, επίσης στην
κατοικία της καθ’ ης, παρουσία προσώπου επιλογής
εκείνης και γ) κάθε τελευταία Κυριακή κάθε μήνα,
από ώρα 11:00 έως ώρα 17:00, στην κατοικία του
αιτούντος, οπότε αυτός θα την παραλαμβάνει από
την κατοικία της καθ’ ης και δη από πρόσωπο επιλογής εκείνης κατά την έναρξη της επικοινωνίας και
θα την παραδίδει εκεί κατά τη λήψη της επικοινωνίας επίσης σε πρόσωπο επιλογής εκείνης». Ωστόσο, στη μέχρι πρότινος πάγια δικαστηριακή πρακτική το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το
ανήλικο τέκνο του, ακόμα και για τα μικρής ηλικίας
παιδιά, ρυθμιζόταν σε τακτική βάση με τον ορισμό
α) δύο ολιγόωρων συναντήσεων για τις καθημερινές ημέρες κάθε εβδομάδας και β) διανυκτερεύσεων, άλλως αυξημένης διάρκειας συναντήσεων σε
δύο Σαββατοκύριακα ανά μήνα2. Η σχολιαζόμενη
απόφαση ορίζοντας αυξημένης διάρκειας επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του μόνο την
τελευταία Κυριακή κάθε μήνα παρέκκλινε αναιτιολόγητα από την ανωτέρω πάγια θέση της νομολογίας. Ναι μεν η σχολιαζόμενη απόφαση επέβαλε δίωρη επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του κάθε
Κυριακή, πράγμα το οποίο ήταν εντελώς απαραίτητο λόγω της μικρής ηλικίας του, καθώς σε αυτή
τη φάση της ζωής του το παιδί μαθαίνει τους γονείς
του και επομένως πρέπει να έρχεται σε τακτική επαφή με αμφότερους τους γονείς του, αλλά περιόρισε
εντελώς αναιτιολόγητα τη διευρυμένη επικοινωνία
του πατέρα με το παιδί του αποκλειστικά και μόνο
σε μία Κυριακή ανά μήνα.
Περαιτέρω, ενώ η σχολιαζόμενη απόφαση έκανε ειδική πρόβλεψη για τη μητέρα κατά τις διακοπές των
Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, ώστε να μπορεί να λείπει με το παιδί της εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, δεν προέβη σε αντίστοιχη ρύθμιση
υπέρ του πατέρα, αν και συνηθίζεται από τη νομολογία3, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται αυτόματα
το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα κατά τα πιο
πάνω διαστήματα που η μητέρα θα απουσιάζει με το
παιδί της εκτός της κατοικίας της λόγω διακοπών.
Ειδικότερα, η σχολιαζόμενη απόφαση έκρινε ότι
«Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, Πάσχα και
του θέρους, η επικοινωνία του αιτούντος θα πραγματοποιείται κατά τις αμέσως ανωτέρω οριζόμενες
ημέρες και ώρες, με εξαίρεση εκείνα τα διαστήματα
(διάρκειας όχι μεγαλύτερα της μίας εβδομάδας για
τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και ενός μηνός για
το καλοκαίρι) κατά τα οποία η καθ’ ης θα απουσιάζει τυχόν με την ανήλικη κόρη της από την κατοικία
της για λόγους αναψυχής». Ναι μεν το διάστημα της

2. ΜΠρΠειρ 747/2015, ΤΝΠ QUALEX, ΜΠρΠειρ 1032/2018, αδημ.,
ΜΠρΠειρ 1955/2019, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.
3. ΜΠρΑθ 8255/2018, αδημ., ΜΠρΑθ 3398/2020, αδημ. ΜΠρΑθ
4648/2021, ΕφΑΔΠολΔ 2021, 1488 επ. με παρατ. Κ. Φουντεδάκη.
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μίας εβδομάδας των Χριστουγέννων και του Πάσχα
δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά η δυνατότητα που παραχώρησε το Δικαστήριο στην μητέρα να απουσιάζει με το παιδί της ένα ολόκληρο μήνα κατά το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να αδυνατεί ο πατέρας να
επικοινωνήσει εντελώς με το παιδί μου για τριάντα
ημέρες είναι υπερβολική, ιδίως σε αυτή την ηλικία
που κρίνεται εντελώς απαραίτητη η τακτική επικοινωνία του παιδιού και με τους δύο γονείς.
Η πιο πάνω πρόβλεψη της σχολιαζόμενης απόφασης φαίνεται ακόμα πιο προβληματική λόγω του
γεγονότος ότι από την μία τέθηκε ειδική πρόβλεψη υπέρ της μητέρας για τις περιόδους των Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού, αλλά από την
άλλη απουσιάζει οποιαδήποτε αντίστοιχη ρύθμιση
υπέρ του πατέρα για τις ίδιες περιόδους. Αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση σε βάρος του πατέρα (που
μπορεί να επιδράσει αρνητικά και σε βάρος του παιδιού), ειδικά σε μια περίοδο που γίνεται νομοθετική
και νομολογιακή προσπάθεια εξισορρόπησης των
δομικών ανισορροπιών στις σχέσεις των ανήλικων
τέκνων με τους γονείς τους και προωθείται έντονα
η ισότητα μεταξύ των γονέων. Σε αυτή την κατεύθυνση ψηφίστηκε ο Ν 4800/2021, με τον οποίο καθιερώνεται α) το δικαίωμα των δύο γονέων να συμμετέχουν εξίσου και από κοινού στην ανατροφή του
παιδιού τους και β) εκτεταμένο δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το παιδί του. Ναι μεν στην προκείμενη περίπτωση δεν μπορούσε για δικονομικούς
λόγους να εφαρμοστεί ο Ν 4800/2021, αλλά έπρεπε
να ληφθεί υπόψη ως κοινωνικό φαινόμενο το γεγονός της προωθούμενης αυξημένης συμμετοχής του
πατέρα στη ζωή του παιδιού του.
Η σχολιαζόμενη απόφαση, όπως έκρινε, προέβη σε
σημαντικό περιορισμό του δικαιώματος του πατέρα για επικοινωνία με το παιδί του κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού,
θίγοντας όχι μόνο τον πατέρα, αλλά και το ίδιο το
παιδί, το οποίο ιδίως σε αυτή την μικρή ηλικία είναι
σημαντικό να έρχεται σε επαφή και με τους δύο γονείς του κατά τις γιορτινές περιόδους και τις θερινές διακοπές που οι δύο γονείς έχουν μεγαλύτερη
άνεση χρόνου. Η κρίση του Δικαστηρίου πως η επικοινωνία του πατέρα με το παιδί του πρέπει να γίνεται «.. χωρίς να περιλαμβάνει στο παρόν στάδιο,
μεγάλα διαστήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών
Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού» αποτελεί
άνιση μεταχείριση σε βάρος του πατέρα, η οποία
δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς. Μάλιστα, ακόμα και
με την ΜΠρΑθ 710/2022, αδημ., με την οποία κρίθηκε ότι «.. το παρόν Δικαστήριο, χωρίς να υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα της αγάπης του αιτούντος πατέρα και της θετικής επίδρασης που αυτή, υπό ομαλές
συνθήκες, έχει στη διαμόρφωση του ψυχισμού και
της προσωπικότητας των ανήλικων τέκνων, κρίνει ότι, στην ένδικη περίπτωση, η ανάγκη για συνεχή προστασία, διαφύλαξη του ψυχισμού των ανή-
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λικων τέκνων και αποκατάσταση των ψυχολογικών
τραυμάτων που αυτά υπέστησαν εξαιτίας των πρόσφατων μεταξύ των γονέων τους επεισοδίων, τυγχάνει τουλάχιστον στην παρούσα φάση, υπέρτερη
του δικαιώματος ευρύτερης προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του ..», το
Δικαστήριο προέβη σε ειδική ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του κατά τις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα
και καλοκαιριού, σε αντίθεση με την σχολιαζόμενη
απόφαση, η οποία αν και έδωσε το δικαίωμα στη
μητέρα να λείπει με το παιδί της από την κατοικία
της κατά τις πιο πάνω περιόδους, με αποτέλεσμα
να εκμηδενίζεται το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα, δεν προέβη σε ανάλογη ειδική ρύθμιση υπέρ
του πατέρα προς το σκοπό ενίσχυσης των δεσμών
του πατέρα με το παιδί του κατά τις εν λόγω περιόδους, κατά τις οποίες το παιδί έχει την ανάγκη και
της πατρικής θαλπωρής.
Περαιτέρω, ενόψει του γεγονότος ότι οι αποφάσεις
που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
δεσμεύουν τους διαδίκους περίπου για δύο έτη, που
απαιτούνται από την κατάθεση της τακτικής αγωγής μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης, η σχολιαζόμενη απόφαση έπρεπε από κάθε άποψη να
προβεί στις πιο πάνω ειδικές ρυθμίσεις υπέρ του
πατέρα και παράλληλα να διατάξει διευρυμένο δικαίωμα επικοινωνίας σε δύο Κυριακές ανά μήνα.
Σύμφωνα με την ΜΠρΑθ 3398/2020 αδημ., τέθηκε
ειδική πρόβλεψη για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα
και το καλοκαίρι για την επικοινωνία του πατέρα
με το παιδί του, ηλικίας εννέα μηνών. Επομένως, η
κρίση της σχολιαζόμενης απόφασης πως στον παρόν στάδιο της ηλικίας του παιδιού δεν χρειάζεται
ειδική πρόβλεψη για τις πάνω περιόδους δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία. Για λόγους ίσης μεταχείρισης των διαδίκων και με γνώμονα το συμφέρον του
παιδιού κάλλιστα θα μπορούσε να καθοριστεί είτε
αυξημένη επικοινωνία του πατέρα με το παιδί του
κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού, χωρίς να περιλαμβάνει αναγκαία μεγάλα
χρονικά διαστήματα, είτε να προβλεφθεί δυνατότητα της μητέρας να απουσιάζει με το παιδί της από
την κατοικίας της για μικρότερα διαστήματα, ιδίως
κατά το καλοκαίρι.

Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης

Δικηγόρος, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Σπυρίδων Αλ. Σκιαδόπουλος

Δικηγόρος, ΜΔ Εμπορικού Δικαίου ΑΠΘ
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Άσκηση γονικής μέριμνας
και εναλλασσόμενη κατοικία
ΜΠρΚερκ 1029/2021
Πρόεδρος: Δ. Χριστόπουλος
Δικηγόροι: Ε. Παπαδοπούλου – Διαμαντοπούλου,
Π. Βέρμπη

Άσκηση γονικής μέριμνας. Κριτήριο το βέλτιστο
συμφέρον του ανήλικου τέκνου και η επικοινωνία
με τους δύο γονείς για την υγιή ψυχοσωματική του
ανάπτυξη. Εναλλασσόμενη άσκηση όλων των πτυχών της γονικής μέριμνας. Εναλλασσόμενη κατοικία. Πραγματικά περιστατικά. Παραμονή του 15
μηνός τέκνου με τη μητέρα του και άσκηση της γονικής μέριμνας από εκείνη. Επικοινωνία με τον πατέρα και αξίωση διατροφής.
Διατάξεις: άρθρα 1510 επ., 1532 ΑΚ, 1 επ. Ν 4800/2021

[…] Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
1510, 1511, 1512, 1513, 1518 και 1519 ΑΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 4800/2021 και ισχύουν
μετά τις 16-9-2021, συνάγεται ότι η γονική μέριμνα του
ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου,
καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής
του), επιπλέον δε και την διοίκηση της περιουσίας του
και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του.
Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης ή
των μερών του συμφώνου συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, οι δύο
γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου
τη γονική μέριμνα. Ωστόσο, λόγω της χωριστής εγκατάστασης του καθενός από τους γονείς, ανακύπτει το θέμα
της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα
ή της μητέρας τους.
Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής
μέριμνας ή της επιμέλειας στην περίπτωση διαφωνίας
των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της
άσκησής της, είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου,
που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και με κοινωνική συνείδηση προσωπικότητα.
Στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται
ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και
από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση
της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της.

ΕφΑΔΠολΔ 3/2022 • Έτος 15ο

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίσης, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να σέβεται
την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, της
γλώσσας, της θρησκείας ή της περιουσιακής κατάστασής τους.
Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν
αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με
την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στον
ένα ή στον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι
η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να
ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές
παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την
νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για το μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων
του τέκνου.
Στην δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι
περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να
εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου.
Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της φροντίδας του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους
γονείς και (τυχόν) αδελφούς του. Ουσιώδους σημασίας
είναι και η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς
τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της
ωριμότητάς του.
Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι
έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι είναι
ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλειά του, όμως, υπό
την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει
αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση,
η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης
επιλογής του ανηλίκου, που έχει την στοιχειώδη ικανότητα διάκρισης.
Πρέπει δε να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαμόρφωση,
υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηματισμό της μονομερούς διαμόρφωσης και προτίμησης προς τον ένα από
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τους γονείς, οπότε η προτίμησή του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το αληθές συμφέρον του (ΑΠ 1016/2019).
Περαιτέρω, επί αντιθέτων αγωγών για ανάθεση της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις σχέσεις και περιστάσεις, μπορεί να κατανείμει μεταξύ των γονέων την άσκηση των τριών βασικών λειτουργιών της γονικής μέριμνας, καθώς και των διαφόρων
υπολειτουργιών - τομέων της επιμέλειας του προσώπου
του, όπως είναι η μόρφωση, εκπαίδευση, υγεία, περίθαλψη κ.λπ., με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του τέκνου, προκειμένου να μην αποξενώνεται από τον ένα
γονέα του, ούτε να αποκλείεται αυτός τελείως από την
άσκηση των ως άνω σημαντικών λειτουργικών δικαιωμάτων του (ΑΠ 616/2020).
Εξάλλου, η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ
των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του στις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει
με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.
Έτσι, εάν για παράδειγμα κατά τον παραπάνω χρόνο
παρεμπόδισε αδικαιολόγητα την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, τούτο συνιστά καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας, που είναι δυνατόν να
επισύρει ακόμη και τις συνέπειες του άρθρου 1532 ΑΚ,
κι αυτό, γιατί η συστηματική και κατ’ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας του τέκνου από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια με τον άλλο γονέα μπορεί
να οδηγήσει σε αποκοπή του τέκνου από τον γονέα με
τον οποίο αυτό δεν διαμένει μαζί, κατάσταση που συνιστά γονική αποξένωση και οδηγεί σε τελική ανάλυση
στη συναισθηματική κακοποίηση του παιδιού (Χριστίνα Σταμπέλου στα σχόλιά της κάτω από την ΠολΠρΑθ
124/2021 ΕφΑΔΠολΔ 2021 σελ. 193).
Ασφαλώς, βέβαια, και υπάρχουν περιπτώσεις που η
λήψη μέτρων από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα
για τον περιορισμό της επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με τον έτερο γονέα δικαιολογείται από το ίδιο το
συμφέρον του τέκνου, όπως π.χ. σε διαπιστωμένες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του τέκνου
ή σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης αυτού από
τον τελευταίο αυτό γονέα.
Περαιτέρω, μία από τις επιτρεπόμενες από τον ελληνικό Αστικό Κώδικα λύσεις, σχετικά με την ανάθεση της
άσκησης της γονικής μέριμνας (ή της επιμέλειας) των
ανηλίκων τέκνων από το δικαστήριο σε περίπτωση διάστασης των γονέων και διαφωνίας τους ως προς το
ποιος εκ των δύο θα αναλάβει τη γονική μέριμνα ή την
επιμέλεια των τέκνων είναι η χρονική κατανομή ή εναλλασσόμενη άσκηση όλων των εκφάνσεων της γονικής
μέριμνας.
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Επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης, καθόσον η παράλληλη ύπαρξη
δυο κέντρων ζωής θεωρείται ότι προκαλεί στο τέκνο έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλειας, που αναστατώνουν και απορρυθμίζουν τη ζωή του παιδιού. Επιπλέον ενδέχεται να δημιουργηθούν συνεχείς εντάσεις και
τριβές μεταξύ των γονέων, καθόσον η εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί μια πραγματική συνεργασία μεταξύ τους στις επιλογές και στη διαχείριση του ανηλίκου
κατά τρόπο παραγωγικό.
Ωστόσο, υποστηρίζεται σθεναρά ότι με την εναλλασσόμενη κατοικία, κατοχυρώνεται μια καλύτερη ισορροπία
ανάμεσα στους γονείς, στη φροντίδα και ανατροφή των
τέκνων, προσφέροντας στον ανήλικο τη δυνατότητα να
διαβιεί στην καθημερινή του ζωή τόσο με τον πατέρα
όσο και τη μητέρα. Το παιδί έχει δυο λειτουργικά σπίτια, την πατρική και μητρική του κατοικία. Ενθαρρύνεται έτσι η ισόρροπη επαφή του παιδιού και με τους δυο
γονείς.
Επιπλέον σημειώνεται ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, η γυναίκα λόγω της επαγγελματικής της απασχόλησης βρίσκεται πλέον σε δυσκολία να φροντίσει μόνη της τα τέκνα, ενώ η σχέση των πατέρων με τα τέκνα τους δεν
είναι η ίδια με αυτή που επικρατούσε παλαιότερα.
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι δυο σαββατοκύριακα
εναλλάξ το μήνα, δεν επιτρέπουν στον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο να ασκήσει μια πραγματική επιρροή
στην ανατροφή των τέκνων του. Επισημαίνεται ότι από
τις νεότερες ιατρικές και ψυχολογικές έρευνες δεν προκύπτει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα από την κοινή ανατροφή, που μοιράζεται ισομερώς μεταξύ δυο σπιτιών.
Αντίθετα, η ύπαρξη της διπλής κατοικίας θεωρείται ευεργετική και απαραίτητη για την προστασία της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού. Τα παιδιά που ζουν εναλλάξ και με τους δυο γονείς με ίση κατανομή του χρόνου,
ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη
ζωή τους από εκείνα που υπάγονται σε άλλη ρύθμιση για χωρισμένες οικογένειες (Bjarnason/Arnarsson
(2011), Joint physical custody and communication with
parents: Across - national study of children in 36 western
countries, Journal of Comparative Family Studies, 42,
a. 871-890, Bauserman (2002), Child adjustment in
joint-custody ver-sus sole-custody arrangements: a
meta analytic review, Journal of Family Psychology, 16,
σελ. 91- 102).
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
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Αυτό το ψήφισμα, στηρίχθηκε σε μετά - ανάλυση πολυάριθμων διεθνών μελετών (Nielsen (2014), Shared
physical custody: Summary of 40 studies on outcomes
for children, Journal of Divorce & Remarriage, 55,613635), που κατέδειξαν τα οφέλη από την εναλλασσόμενη
κατοικία και τις αρνητικές επιπτώσεις που προέρχονται
από την αποκλειστική επιμέλεια, στην οποία ο χρόνος
συναναστροφής του παιδιού με το λιγότερο ευνοημένο
γονέα είναι κάτω του 33%.
Με την υπό κρίση Α’ αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητά να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου που απέκτησε με την
καθ’ ης, επειδή αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον
του ανηλίκου μετά τη διακοπή της συμβίωσής τους, να απειληθεί σε βάρος της καθ’ ης χρηματική ποινή τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000,00€) και προσωπική κράτηση πέντε (5) ημερών
για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης, καθώς και
να καταδικασθεί η αντίδικός του στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως καθ’
ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 του Ν. 4356/2015
«Σύμφωνο συμβίωσης”, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1518,
1519 ΑΚ, 176 και 950 παρ. 1 ΚΠολΔ.
Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Με την υπό κρίση Β’ αίτηση, με το δικόγραφο της οποίας παραδεκτά παραιτήθηκε από την υπ’ αριθ. έκθεσης κατάθεσης
.../23-7-2021 αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας
του ανήλικου τέκνου που απέκτησε με τον καθ’ ου, διότι αυτό
επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του ανήλικου μετά τη διακοπή της συμβίωσής τους, να ορισθεί ως τόπος διαμονής του
τέκνου η ... Αττικής, και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να συνεισφέρει προσωρινά στη διατροφή του τέκνου το ποσό των 400,00€
μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής
κάθε μηνιαίας δόσης, διότι αυτό (τέκνο) δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί λόγω της απορίας του και της ανικανότητάς του προς
εργασία, ενώ ο καθ’ ου έχει τη δυνατότητα, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση, να συνεισφέρει στις διατροφικές
του ανάγκες.
Τέλος, ζητά να καταδικασθεί ο αντίδικός της στην καταβολή
των δικαστικών της εξόδων.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως καθ’
ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριΜαυρομιχάλη 23, 106 80 | Τ 210 3678800 (30 γραμμές) | F 210 3678922 | E info@nb.org
Την αρχή της εναλλασσόμενης
κατοικίας (shared ζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 του Ν. 4356/2015
ΑΘΗΝΑ: εισηγείται και το Συμ«Σύμφωνο συμβίωσης”, 340, 346, 1485, 1486, 1489, 1493,
residence) και μετά τη διάσταση,
Μαυρομιχάλη 2, 106 80 | Τ 210 3607521 | F 210 3603975 | E m2bookstr@nb.org
βούλιο της Ευρώπης με το υπ’ αριθ. 2079/2-10-2015 1496, 1498, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1518, 1519 ΑΚ,
ψήφισμά του, με το οποίοΠΑΤΡΑ:
προσκαλεί τα κράτη μέλη να 176, 728 και 729 ΚΠολΔ.
Κανάρη 15, 262 22 | Τ 2610 361600 | F 2610 361515 | E nbpatra@nb.org
την εισαγάγουν στη νομοθεσία τους, αποκλείοντας την Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
εφαρμογή της σε περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής βίας, στική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό στοιχείο (Α)
Φράγκων 1, 546 26 | Τ 2310 545618, 2310 532134 | F 2310 551530 | E nbthess@nb.org
αίτηση, λόγω της προφανούς συνάφειας μεταξύ τους και γιατί

κακοποίησης του παιδιού και αδιαφορίας, που δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική
και ψυχική υγεία του
www.nb.org
τέκνου.
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έτσι επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και μειώνονται τα έξοδα (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Περαιτέρω, ο καθ’ ου στη Β’ αίτηση, με προφορική δήλωση της
πληρεξούσιας δικηγόρου του που υποβλήθηκε στο ακροατήριο
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