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Αρ.ΣΕ: 1337-19                                                   05 Νοεμβρίου 2019 

 

 

Πρόεδρο  

Κοινοβουλευτική Επιτροπής  

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

 

 

 

Εισήγηση τροποποίησης του άρθρου 18 

του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 (216/1990) 

 

Αναφορικά με την κοινοβουλευτική συνεδρία σχετικά με την εισήγηση τροποποίησης του 

άρθρου 18 του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 (216/1990)1, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 04.11.2019, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ), σε συνέχεια του ενημερωτικού της 

σημειώματος (Αρ.ΣΕ: 1336-19 και ημερ.01.11.2019), θεωρεί άκρως σημαντική την εν λόγω 

τροποποίηση και ότι πρέπει να σταλεί για ψήφιση στην ολομέλεια το συντομότερο.  

 

Λέχθηκε κατά την κοινοβουλευτική συνεδρία, ότι η εν λόγω εισήγηση τροποποίησης είναι 

αντισυνταγματική γιατί η αφαίρεση ή αναστολή της γονικής μέριμνας από ένα γονέα θα μπορεί 

να γίνεται κατά τη διερεύνηση και όχι καταδίκη ποινικής υπόθεσης για άσκηση βίας του τέκνου 

του.  

 

Η ΣΕΠΚΒΟ τονίζει ότι η γονική μέριμνα ρυθμίζεται με διατάγματα, προσωρινά ή μόνιμα, 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης. Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση στη ρύθμιση της 

γονικής μέριμνας, από την επίσκεψη του κατηγορούμενου γονέα με το παιδί του στην παρουσία 

κοινωνικού λειτουργού, την αναστολή μέχρι και την αφαίρεση των γονικών δικαιωμάτων. 

Συνεπώς, κάνουμε λόγο για ρύθμιση της γονικής μέριμνας σύμφωνα με την αξιολόγηση της 

                                                        
1 Η σχετική εισήγηση τροποποίησης παρατίθεται στο Παραρτημα. 
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κάθε περίπτωσης από τον κοινωνικό λειτουργό. Η αφαίρεση της γονικής μέριμνας αποτελεί μια 

υπέρτατη επιλογή και όχι πανάκεια. 

 

Η ρύθμιση της γονικής μέριμνας σκοπό έχει το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, ανεξάρτητα 

των οποιοδήποτε διαφορών ή και πιθανών ψευδών ισχυρισμών των γονιών του. Όποιο και αν 

είναι το συμφέρον το παιδιού στην κάθε υπόθεση, αυτό οφείλει να διασφαλίζει πάντα 3 

παράγοντες: τη συναισθηματική ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία του παιδιού. 

Συνεπώς, η αξιολόγηση που καλείται να διεξάγει, σύμφωνα με τη νομοθεσία ο κοινωνικός 

λειτουργός, είναι ανεξάρτητη από την καταδίκη ή όχι του κατηγορούμενου γονέα, γιατί σαφώς 

δεν είναι όλες οι υποθέσεις που καταλήγουν στη δικαστική οδό. 

 

Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν πρόκειται για παιδιά, οι υπηρεσίες κοινωνικής 

ευημερίας, στα πλάισια του αυτεπάγγελτου, έχουν το δικαίωμα να διερευνήσουν οποιαδήποτε 

υπόθεση σχετικά με παιδί και να εκδώσουν τα αναγκαία διατάγματα για την προστασία και 

ασφάλεια του. Άρα, ο ισχυρισμός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αντισυνταγματική δεν 

ευσταθεί, γιατί με την ίδια λογική σημαίνει ότι και η έκδοση διατάγματος απομάκρυνσης του 

παιδιού σε περιπτώσεις βίας είναι αντισυνταγματική γιατί ο κατηγορούμενος γονέας δεν έχει 

καταδικαστεί. 

 

Η ΣΕΠΚΒΟ τονίζει για ακόμη μια φορά ότι η όποια ρύθμιση γονικής μέριμνας οφείλει να γίνεται 

πάντα με γνώμονα και μόνο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το οποίο συμφέρον, πρέπει να 

είναι ανεξάρτητο από δικαστικές αποφάσεις. Τα προσωρινά διατάγματα σχετικά με τη ρύθμιση 

της γονικής μέριμνας αποτελούν εργαλεία πρόληψης αλλά και άμεσης παρέμβασης στα χέρια 

του κοινωνικού λειτουργού, ώστε να μπορεί να προστέψει άμεσα το παιδί, που στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων αποτελεί το μήλο της έριδος μεταξύ των γονέων του σε ένα διαζύγιο. 

 

Οι ψευδείς ισχυρισμοί πάντα θα υπάρχουν, ειδικά σε περιπτώσεις αντιδικίας σε ένα διαζύγιο, 

αλλά αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα για να μην νομοθετήσουμε προς το βέλτιστο συμφέρον του 

παιδιού. Η λύση στο πρόβλημα αυτό έγκειται στα εργαλεία εξιολόγησης που καλείται να έχει, 

αλλά και να εφαρμόσει σωστά ο κάθε εμπλεκόμενος επαγγελματίας για να στοιχειοθετήσει αν 

μια υπόθεση ευσταθεί ή όχι. 
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Εν κατακλείδι, η ΣΕΠΚΒΟ τονίζει την επιτακτική ανάγκη ψήφισης της εν λόγω εισήγησης 

τροποποίησης, γιατί ως γνωστόν, η πλειοψηφία των υποθέσεων αυτών βρίσκεται στο στάδιο 

της διερεύνησης. Ένα ευρωπαϊκό κράτος κοινωνικής πρόνοιας οφείλει να παρέχει άμεση και 

αποτελεσματική προστασία στα παιδιά, και όχι να δρα αργοπορημένα και εκ των υστέρων, 

περιμένοντας τις ενδεχόμενες καταδίκες των γονέων. 

 

 

 

 

 

 

 

Σουσάνα Παύλου 

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ) 
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