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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή

ΘΕΜΑ:

Αρχή Συνεπιμέλειας Τέκνων – Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του
Οικογενειακού Δικαίου

Κύριε Υπουργέ,
Σε πρόσφατη ερώτηση (Α.Π.3668/21.2.2018) που κατέθεσα προς τον Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με το σοβαρό ζήτημα της συνεπιμέλειας τέκνων και τις προθέσεις του Υπουργείου
για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου, το Υπουργείο με το Α.Π.120/19.3.2018
έγγραφο, απάντησε ότι με την υπ.αριθ. 4936/14-02-2018 Υπουργική Απόφαση έχει συσταθεί σχετική ειδική
νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
Ωστόσο, έκπληξη και εύλογα ερωτήματα για τις ειλικρινείς προθέσεις του Υπουργείου να διερευνήσει αντικειμενικά
και ουσιωδώς το ζήτημα, προκαλεί το γεγονός ότι ως Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, έχει ορισθεί Εφέτης, ο οποίος
έχει διατυπώσει επανειλημμένως με δημόσιες παρεμβάσεις του, την αντίθεση και διαφωνία του με την εφαρμογή της
αρχής της συνεπιμέλειας και του χρονικού μερισμού της φροντίδας.
Επιπλέον, συνολικά η σύσταση της Επιτροπής κρίνεται μονομερής και ελλιπής, καθώς διαπιστώνεται ότι δεν
συμμετέχουν ούτε εκπρόσωποι επιστημονικών ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα, όπως
παιδοψυχίατροι, ή ειδικοί παιδοψυχολόγοι, ούτε για παράδειγμα, εκπρόσωπος της ανεξάρτητης Αρχής του
Συνηγόρου του Παιδιού.
Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,
1.
2.

3.

Είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι δημόσια διατυπωμένες θέσεις του
Προέδρου της Επιτροπής για το ζήτημα της συνεπιμέλειας;
Αν ναι, θεωρεί ότι συνάδει με τις ειλικρινείς προθέσεις του Υπουργείου να διερευνήσει αντικειμενικά,
επιστημονικά και ουσιωδώς το ζήτημα της συνεπιμέλειας και της σχετικής τροποποίησης του Οικογενειακού
Δικαίου, η τοποθέτηση στη θέση του Προέδρου της σχετικής Επιτροπής, ενός προσώπου που έχει κατ’
επανάληψη δηλώσει δημόσια την αντίθεσή του με την εν λόγω αρχή;
Τέλος, προτίθεται να προβεί στη στελέχωση της εν λόγω Επιτροπής με επιστημονικές ειδικεύσεις που θα
συμβάλουν στην όσο το δυνατό πιο σφαιρική, ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος;
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