
ΕΤΟΣ 2018 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος,
Δικηγόρος, DEA Droit International 
Paris 2, Πρόεδρος Ελληνικού 
Συμβουλίου Κοινής Ανατροφής,  
μέλος ΔΣ International Counsil  
on Shared Parenting

Η ανενεργός γονική μέριμνα 
αναγνωρισμένων τέκνων εκτός 
γάμου
Μια μη εφαρμόσιμη διάταξη





Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος,
Δικηγόρος, DEA Droit International Paris 2, Πρόεδρος Ελληνικού 
Συμβουλίου Κοινής Ανατροφής, μέλος ΔΣ International Counsil  

on Shared Parenting

Η ανενεργός γονική μέριμνα αναγνωρισμένων 
τέκνων εκτός γάμου

Μια μη εφαρμόσιμη διάταξη

«Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Τεύχος 8-9 / Έτος 2018

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα • Τηλ.: 210 3678 800 • Fax: 210 3678 819

http://www.nb.org • e-mail: info@nb.org



ΕφΑΔΠολΔ 8-9/2018 •  Έτος 11ο884

Η ανενεργός γονική μέριμνα 
αναγνωρισμένων τέκνων εκτός γάμου
Μια μη εφαρμόσιμη διάταξη

Ετέθη το ερώτημα κατά πόσο τυγ-
χάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα1 που προβλέ-

1.   Άρθρο 1515 §§ 1, 2 ΑΚ: «Τέκνα χωρίς 
γάμο των γονέων τους. Η Γονική μέ-
ριμνα του ανήλικου τέκνου που γεν-
νήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των 
γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. 
Σε περίπτωση αναγνώρισης του, απο-
κτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που 
όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία 
των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν 
έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας 
ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για 
νομικούς ή πραγματικούς λόγους. 
Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο 
μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση 
να αναθέσει και σε αυτόν την άσκη-
ση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, 
εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμ-
φέρον του τέκνου». Το άρθρο 1515 
ΑΚ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 
Ν 3719/2008, ΦΕΚ Α' 241/26.11.2008.

πουν την ανενεργό γονική μέριμνα 
τέκνων γεννημένων εκτός γάμου 
των γονέων τους και αναγνωρισμέ-
νων εκούσια ή δικαστικά, ενόψει των 
υπέρτερων κανόνων δικαιωμάτων 
του ανθρώπου που ισχύουν στην Ελ-
λάδα.

Ι. Οι κανόνες προστασίας 
των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου
α. Οι διεθνείς συμβάσεις
1. Με τον νόμο 2462/1997 κυρώθη-
κε Το διεθνές σύμφωνο για τα ατο-
μικά και πολιτικά δικαιώματα του 
ΟΗΕ (1966, έναρξη ισχύος 1976). 
Υπήρξε ιστορικά η πρώτη διεθνής 
σύμβαση για την προστασία των δι-
καιωμάτων του παιδιού. Τα άρθρα 
24 και 26 εξασφαλίζουν αντίστοιχα 

Περίληψη: Το επικυρωμένο από την Ελλάδα διεθνές συμβατικό δίκαιο 
δικαιωμάτων του ανθρώπου απαγορεύει την εφαρμογή του άρθρου 1515 
ΑΚ. Ανώτερες, νεότερες και ειδικότερες του ΑΚ διατάξεις τυπικού νόμου 
απαγορεύουν κάθε διάκριση με κριτήριο την προσωπική κατάσταση των 
γονέων. Προστατεύονται τα δικαιώματα γονέων και τέκνων χωρίς κα-
μία αναφορά στο γάμο. Θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η «κοινή αντίλη-
ψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από όλα τα έθνη. Η εσωτερική νο-
μοθετική αυτονομία των κρατών μελών νοείται μόνο μέσα στα όρια των 
κανόνων δικαίου προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η αυθεντική 
ερμηνεία του «συμφέροντος του τέκνου» προϋποθέτει ν’ ανατρέφεται 
από τους δύο καλούς γονείς του, είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι. Επίσης 
κάθε κρίση των εσωτερικών οργάνων πρέπει να γίνεται εξατομικευμέ-
να (individual child) και κατά περίπτωση (case-by case). Αποκλείονται 
τα νομικά τεκμήρια και δεν εφαρμόζονται αντίθετες διατάξεις εσωτερι-
κού νόμου. Κάθε νομικός ισχυρισμός που παραδεκτά προβάλλεται στο 
Δικαστήριο πρέπει να εξετάζεται και να κρίνεται αιτιολογημένα, όπως 
απαιτεί το σύνταγμα αλλά και ο νόμος 693/1977. Μόνο με πρόθεση «από-
δρασης από το πρόβλημα» και στήριξης του κακοποιητικού νομολογια-
κού εθίμου της αποκλειστικής ανατροφής από ένα γονέα ένας Δικαστής 
μπορεί ν’ αρνησιδικήσει και να μην κρίνει αιτιολογημένα τους σχετικούς 
ισχυρισμούς.
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