Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Επιμορφωτικό σεμινάριο

«Η σύνδεση των διατάξεων του Ν. 4800/2021 με τις διεθνείς
συμβάσεις»

Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου

Ι. Εισαγωγή: Η επίδραση των διεθνών συμβάσεων στο ελληνικό δίκαιο και ο ρόλος του εθνικού δικαστή
ΙΙ. Η σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)
ΙΙ. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κων/λης)

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

Ι. Εισαγωγή

Πώς επιδρούν οι διεθνείς συμβάσεις στο ελληνικό δίκαιο;
Ποιος είναι ο ρόλος του Έλληνα δικαστή ως προς την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων;

Αλλοδαπό vs αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής έννομης τάξης
Άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος: «Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από
την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (...)»

Η διεθνής ευθύνη της Πολιτείας μπορεί να απορρέει και από πράξεις/παραλείψεις της δικαστικής εξουσίας
«το μέλλον του διεθνούς δικαίου βρίσκεται ενώπιον του εθνικού δικαστή»

Παραδείγματα:
•

Ευθεία εφαρμογή διεθνούς διάταξης

•

Ερμηνεία/εφαρμογή εσωτερικού δικαίου σύμφωνη προς το πνεύμα, τον σκοπό και το αντικείμενο της διεθνούς
διάταξης

ΙΙ. Η σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)
Επιτροπή ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Γενικά Σχόλια & Περιοδικές Εκθέσεις)
Κύρωση με τον Ν. 2101/1992
Consideration of State Report in respect of Greece- 89 Session (17 Jan 2022 - 04 Feb 2022)

Α. Η έννοια του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού
Β. Αναζήτηση και εξειδίκευση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου
Γ. Ερμηνεία του Ν. 4800/2021 υπό το φως της ΔΣΔΠ

ΙΙ. Η σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)
Α. Η έννοια του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού (Άρθρο 3 ΔΣΔΠ)
•

αποσκοπεί στην εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη
ΔΣΔΠ

•

αποσκοπεί στην πλήρη σωματική, πνευματική, νοητική, ηθική, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού

Έχει τρεις διαστάσεις:
 ουσιαστικό δικαίωμα -άμεσα εφαρμόσιμη υποχρέωση κρατών (self-executing)

 θεμελιώδης ερμηνευτική αρχή
 διαδικαστικός κανόνας

ΙΙ. Η σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)
Β. Αναζήτηση και εξειδίκευση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου

Γενικό Σχόλιο Νο 14 (2013) Επιτροπής ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού:
Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι έννοια:
• αόριστη
• ελαστική
• περίπλοκη
• το περιεχόμενό της οποίας πρέπει να εξειδικεύεται ιδίως από τον δικαστή σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση (in concreto assessment and
determination)
• δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί, κατά κανόνα, σε νομοθετικό επίπεδο
Τα κριτήρια για να αναζήτηση και τον προσδιορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού:
• Δεν ιεραρχούνται
• Αφορούν πρωτίστως το ίδιο το παιδί, δηλαδή την προσωπική κατάσταση, το ειδικό πλαίσιο και τις ειδικές ανάγκες (π.χ. ηλικία, μαθησιακές
ανάγκες, ασφάλεια, )
«The Committee is of the view that shared parental responsibilities are generally in the child's best interests. However, in decisions
regarding parental responsibilities, the only criterion shall be what is in the best interests of the particular child. It is contrary to those
interests if the law automatically gives parental responsibilities to either or both parents. In assessing the child's best interests, the judge
must take into consideration the right of the child to preserve his or her relationship with both parents, together with the other elements
relevant to the case».

ΙΙ. Η σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)
Γ. Ερμηνεία του Ν. 4800/2021 υπό το φως της ΔΣΔΠ

ΑΚ1511 & βέλτιστο συμφέρον του παιδιού:
•

Βαρύνων ρόλος εθνικού δικαστή

•

Ζητούμενο και όχι προκαθορισμένο

•

Κριτήρια που αφορούν το ίδιο το παιδί vs. καταστάσεις που αφορούν τους γονείς

•

Σημασία του δικαιώματος του παιδιού να ακούγεται & να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του, ανάλογα με ηλικία και ωριμότητα

ΑΚ 1515:
«αν το επιβάλλει το συμφέρον του παιδιού»; VS. όταν κάτι τέτοιο «εξυπηρετεί» το συμφέρον του παιδιού, ακόμη και αν δεν είναι απολύτως
αναγκαίο, δηλαδή δεν «επιβάλλεται» από το συμφέρον του παιδιού.

ΙΙΙ. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κων/λης)
Α. Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης

Β. Απαγόρευση των υποχρεωτικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών
Γ. Ερμηνεία του Ν 4800/2021 υπό το φως της Σύμβασης της Κων/λης

ΙΙΙ. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κων/λης)
Κύρωση με Ν. 4531/2018

Όργανο ελέγχου GREVIO & έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης –Σεπτέμβριος 2021

Α. Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης
Άρθρο 31 Σύμβασης: Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης και ασφάλεια
1.Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας
και των δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής
της παρούσας Σύμβασης.

2.Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων
επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών.

ΙΙΙ. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κων/λης)
Α. Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης
Άρθρο 31 Σύμβασης

GREVIO’s Report on Monaco, para 108
Περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας (σε βάρος παιδιού και σε βάρος γονέα)
“the instances of violence concerned include both proven and presumed violence, such as that suggested by a doctor’s certificate, a
certificate from a professional, a complaint, or witness statements, and are not simply confined to violence having resulted in a
conviction”.

CEDAW General Recommendation No. 35 (2017)

ΙΙΙ. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κων/λης)
Β. Απαγόρευση των υποχρεωτικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών
Άρθρο 48 Σύμβασης: Απαγόρευση των υποχρεωτικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης της διαφοράς ή επιβολής ποινής
1.Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης των
διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού, ως προς όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.
•Δικαιολογητική βάση
•Ποινικές και αστικές διαδικασίες
•Υποχρεωτικότητα
GREVIO’s Report on Italy
“209. (…) GREVIO found ample evidence that mediation processes are de facto enforced upon victims during child custody processes,
running counter to the requirement of Article 48 of the convention.”
GREVIO’s Report on Denmark, para 184
“In GREVIO’s view, the practice of insisting on joint meetings between the abusive and non-abusive parent to reach an agreement on child
custody/residence/visitation could be considered as de facto mandatory mediation because parents who do not attend may face serious
repercussions (such as being considered unfit for parenting).”

ΙΙΙ. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κων/λης)
Γ. Ερμηνεία του Ν 4800/2021 υπό το φως της Σύμβασης της Κων/λης
Περιστατικά βίας & επιμέλεια/δικαιώματα επίσκεψης (βλ. άρ. 31 Σύμβασης Κων/λης):

•

Διευρυμένη έννοια ενδοοικογενειακής βίας (ratione personae & ratone materiae)

•

Συστηματικότητα εφαρμογής της διάταξης σε όλες τις υποθέσεις

Υποχρεωτικότητα διαμεσολάβησης & ενδοοικογενειακή βία (βλ. άρ. 48 Σύμβασης Κων/λης):
•

Απαγόρευση υποχρεωτικότητας

•

Ανάγκη διερεύνησης τυχόν περιστατικών βίας

Σας ευχαριστώ!

