Oι Διενέξεις σχετικά με τα Παιδιά
Πώς Αποφασίζει το Δικαστήριο Οικογενειακού Δικαίου
Σκοπός αυτού του ενημερωτικού
φυλλαδίου είναι να σας βοηθήσει να
καταλάβετε το λόγο για ορισμένες από
τις αποφάσεις, σχετικά με τα παιδιά, που
εκδίδουν τα Δικαστήρια Οικογενειακού
Δικαίου της Αυστραλίας, και να σας
βοηθήσει να καταλάβετε τις πληροφορίες
που δίνουν οι δικηγόροι.

Oι γονείς έχουν νομικές υποχρεώσεις να
παρέχουν στήριξη στα παιδιά τους από
την ημέρα που γεννιούνται έως να γίνουν
δεκαοχτώ χρονών και μερικές φορές
και μετά την ηλικία αυτή. Στις ευθύνες
των γονέων συμπεριλαμβάνονται η
οικονομική και συναισθηματική στήριξη,
ενθάρρυνση και καθοδήγηση, έτσι ώστε
τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να
μεγιστοποιήσουν τις ικανότητές τους.
Αυτές οι ευθύνες δεν παύουν απλώς
επειδή χωρίζουν οι γονείς, και δεν
παύουν επειδή ξαναπαντρεύονται οι
γονείς.
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•

Τα παιδιά δικαιούνται να γνωρίζουν
και να λαμβάνουν φροντίδα και από
τους δύο γονείς.

αφορούν τη ζωή του παιδιού παίρνονται
από το άτομο που συγκατοικεί με το
παιδί.

•

Τα παιδιά δικαιούνται να έχουν επαφή
σε τακτική βάση, και επικοινωνία, με
τους δύο γονείς και με άλλους που
παίζουν σημαντικό ρόλο στη μέριμνά,
ευημερία και ανάπτυξή τους (όπως
είναι η γιαγιά και ο παππούς και οι
λοιποί συγγενείς).

Σημασία έχει να θυμόμαστε ότι η γονική
ευθύνη που μοιράζεται εξίσου δε
σημαίνει ότι και οι δύο γονείς θα περνάνε
τον ίδιο χρόνο με το παιδί.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να
απολαμβάνουν την κουλτούρα τους
(που περιλαμβάνει και το δικαίωμα
να απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα
με άλλους της ίδιας κουλτούρας).

Ο χρόνος που αφιερώνεται στο
παιδί μπορεί να είναι χρόνος που
μοιράζεται εξίσου, ή ουσιαστικός και
σημαντικός χρόνος , ή όσος χρόνος έχει
συμφωνηθεί. “Χρόνος που μοιράζεται
εξίσου” σημαίνει ότι ο καθένας από τους
ενδιαφερόμενους περνάει με το παιδί τις
μισές ημέρες της χρονιάς. “Ουσιαστικός
και σημαντικός χρόνος” σημαίνει ότι
ο χρόνος που αφιερώνεται στο παιδί
περιλαμβάνει καθημερινές καθώς και
σαββατοκύριακα και αργίες.

Γονείς και παιδιά
Ο Νόμος περί Οικογενειακού Δικαίου
(1975) [Family Law Act (1975)]
κατευθύνει τα Δικαστήρια Οικογενειακού
Δικαίου της Αυστραλίας (Family Court
of Australia), και τους δικηγόρους και
τους πελάτες τους σχετικά με τα παιδιά
μετά από τον χωρισμό και το διαζύγιο.
Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν τις
μεγάλες μακροπρόθεσμες αποφάσεις,
και επίσης τους διακανονισμούς που
αφορούν το παιδί - σχετικά με το με
ποιον θα κατοικεί, με ποιον θα έχει ώρες
επαφής και το πως θα χρησιμοποιείται ο
χρόνος αυτός της επαφής με το παιδί.
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•

Γονική Ευθύνη
Γενικά, ο όρος, “γονική ευθύνη”
σημαίνει η ευθύνη να παίρνει κανείς τις
μακροπρόθεσμες αποφάσεις σχετικά
με τη μέριμνα, ευημερία και ανάπτυξη
του παιδιού. Αυτές οι αποφάσεις είναι
αυτών που έχουν τη γονική ευθύνη.
Παραδείγματα μακροπρόθεσμων
ζητημάτων είναι η υγεία, εκπαίδευση,
θρησκευτική και πολιτισμική
διαπαιδαγώγηση και το όνομα του
παιδιού.
Μερικές φορές οι χωρισμένοι γονείς
μοιράζονται ίση γονική ευθύνη και
μερικές φορές συμφωνούν μεταξύ
τους να αναλαμβάνουν την ευθύνη
για ορισμένες αποφάσεις όμως όχι για
άλλες.
Ένα άτομο μπορεί να έχει γονική ευθύνη
χωρίς να συγκατοικεί με το παιδί.
Αντίθετα οι καθημερινές αποφάσεις που

Η εξουσία των γονέων πάνω στα
παιδιά τους μειώνεται με την πάροδο
του χρόνου. Μεγαλώνοντας τα παιδιά
ωριμάζουν και αποκτούν την ικανότητα
να παίρνουν λογικές αποφάσεις.

Χρόνος που αφιερώνεται
στο παιδί

“Ουσιαστικός και σημαντικός χρόνος”
δίνει στο γονέα την ευκαιρία να
συμμετέχει στη καθημερινή ρουτίνα
του παιδιού και να είναι μαζί του σε
σημαντικές περιστάσεις.
Όταν αποφασίζετε που θα κατοικεί
το παιδί και πόσες ώρες θα πρέπει
να περνάει με κάποιο συγκεκριμένο
πρόσωπο, καλό είναι να λαμβάνετε
υπόψη δύο σημαντικά πράματα:
1. ποιος διακανονισμός είναι για το
καλύτερο συμφέρον του παιδιού;
και
2. ποιος διακανονισμός είναι
“εφαρμόσιμος”;

Έτσι γενικά λέμε ότι τα παιδιά έχουν
δικαιώματα και οι γονείς έχουν
υποχρεώσεις.
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Η δημοσίευση αυτών των ενημερωτικών
φυλλαδίων στηρίζεται από το Βικτωριανό Νομικό
Ίδρυμα (Victorian Law Foundation- VLF).

Ποιο είναι το καλύτερο
συμφέρον του παιδιού;
Ο Νόμος περί Οικογενειακού
Δικαίου (1975) ορίζει το Δικαστήριο
Οικογενειακού Δικαίου της Αυστραλίας,
(και όλους μας) να θεωρήσουμε ότι το
“καλύτερο συμφέρον του παιδιού”
πρέπει να είναι το σπουδαιότερο ζήτημα
που λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις
σχετικά με τα παιδιά. Θα ακούσετε αυτή
την έκφραση πολλές φορές. Τι σημαίνει;
Σημαίνει ότι όταν εκδίδουν αποφάσεις
για τα παιδιά τα δικαστήρια πρέπει
να δώσουν μεγίστη σημασία στους
διακανονισμοί που θα εξυπηρετήσουν
καλύτερα την ασφάλεια, μερίμνα,
ευημερία και ανάπτυξη των παιδιών.
Στα αγγλικά, αυτό λέγεται “arrangements in the best interests of the child”,
δηλαδή “διακανονισμοί που είναι για το
καλύτερο συμφέρον του παιδιού.”
Ο Νόμος περί Οικογενειακού Δικαίου
(1975) δίνει επίσης πληροφορίες για
το πώς μπορείτε να διαπιστώσετε τι
είναι αυτά που είναι για το καλύτερο
συμφέρον του παιδιού θέτοντας
δύο ουσιαστικά μελήματα μαζί με
άλλα δεκατρία μελήματα. Αυτά τα
μελήματα ισχύουν για την εκτίμηση των
προτεινόμενων διακανονισμών για τα
παιδιά. Πρέπει να σκεφτείτε ποιες είναι
οι ανάγκες των παιδιών σήμερα και
ποιες θα είναι στο μέλλον.
Τα δύο ουσιαστικά μελήματα είναι:
•

Το όφελος που έχει για τα παιδιά η
ευκαιρία να έχουν με τους δύο γονείς
μια σχέση γεμάτη νόημα.

•

Η ανάγκη για την προστασία
των παιδιών από σωματική και
ψυχολογική βλάβη.

Μερικά από τα επιπλέον δεκατρία
μελήματα είναι:
•

Η άποψη των παιδιών.

•

Το είδος των σχέσεων που έχουν
τα παιδιά με τους γονείς τους και με
άλλα σημαντικά πρόσωπα, όπως τα
αδέλφια, τον παππού και τη γιαγιά
και τους συγγενείς τους.

•

Η πιθανή επίδραση που θα έχει
στα παιδιά η αλλαγή κατοικίας, που
περιλαμβάνει και την επίδραση της
αποκοπής από γονείς, αδέλφια,
παππού και γιαγιά και λοιπούς
συγγενείς και πρόσωπα που έχουν
σημαντικό ρόλο για την ευημερία
τους.

•

•

Το πόσο μπορεί να προσφέρει ο
κάθε γονέας και άλλα πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων του παππού
και της γιαγιάς, για τις φυσικές,
συναισθηματικές και διανοητικές
ανάγκες του παιδιού.
Η στάση του γονέα απέναντι στα
παιδιά και τις ευθύνες του σαν
γονέας.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το καλύτερο συμφέρον του
παιδιού μπορείτε να διαβάσετε το τμήμα
60CC του Νόμου περί Οικογενειακού
Δικαίου ή μπορείτε να το βρείτε και στο
διαδίκτυο http://www.austlii.edu.au/au/
legis/cth/consol_act/fla1975114/s60cc.
html

Τι σημαίνει “εφαρμόσιμος”;
Ρωτήστε τον εαυτό σας κατά πόσο
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί
εύκολα ο προτεινόμενος διακανονισμός.
Αυτό σημαίνει να είναι “εφαρμόσιμος”
διακανονισμός. Θεωρήστε θέματα
όπως: πόσο μακριά μένει ο ένας από
τον άλλον γονέα; κατά πόσο τους είναι
δυνατό να επιλύσουν τις διαφωνίες
που προκύπτουν μεταξύ τους και την
επίδραση που θα έχουν στα παιδιά οι
προτεινόμενοι διακανονισμοί.
Δεν θα πρέπει να είναι επίκεντρο της
προσοχής σας το πόσες ώρες επαφής
έχετε με τα παιδιά αλλά το αν η επαφή
προωθεί μια στενή σχέση, που να έχει
νόημα, μεταξύ γονέα και παιδιού.

Πώς ισχύουν αυτά
τα μελήματα όταν το
Δικαστήριο Οικογενειακού
Δικαίου εξετάζει τους
προτεινόμενους
διακανονισμούς για τα
παιδιά;
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει
κανείς το πώς θα εξετάσει μια πρόταση
το δικαστήριο εξετάζοντας προηγούμενες
υποθέσεις επειδή οι άνθρωποι δεν
διαφωνούν για μόνο ένα ζήτημα. Δεν
μπορούμε να ξέρουμε, με την έκδοση
μιας απόφασης, πόση σημασία δίνεται
σε μια συγκεκριμένη πλευρά μιας
υπόθεσης . Μια υπόθεση μπορεί να
προσφέρει μόνο λίγη ενημέρωση για το
αποτέλεσμα μιας επόμενης υπόθεσης.
Παρακάτω αναφέρονται μερικές απόψεις
που έχουν συζητηθεί από τα δικαστήρια.

Οι επιθυμίες των παιδιών
Οι απόψεις των παιδιών είναι ένα από
τα μελήματα που λαμβάνονται υπόψη
όταν εξετάζεται τι μπορεί να είναι για
το καλύτερο συμφέρον των παιδιών.
Το κατά πόσο μετράει η άποψη του
παιδιών εξαρτάται από την ηλικία και
ωριμότητα του παιδιού. Οι επιθυμίες
των παιδιών έχουν μεγάλη σημασία,
ωστόσο, είναι δυνατό να ληφθούν
υπόψη ακόμη περισσότεροι παράγοντες
που σχετίζονται με το καλύτερό τους
συμφέρον.

Ο χωρισμός ανάμεσα στα
αδέλφια
Ένα από τα μελήματα που λαμβάνεται
υπόψη όταν ζυγίζεται το καθετί που είναι
για το καλύτερο συμφέρον του παιδιού
είναι οι συνέπειες όταν χωρίζονται τα
παιδιά. Θεωρείται ότι έχει σημασία για
το μέλλον του παιδιού να διατηρείται
στενή σχέση μεταξύ των παιδιών καθώς
μεγαλώνουν. Ενώ το δικαστήριο έχει
δηλώσει ότι είναι δυνατό να χωρίζονται
τα αδέλφια, στην πραγματικότητα αυτό
δε συμβαίνει πολύ συχνά.

Συμπεριφορά των διαδίκων
Η άποψη των γονέων σχετικά με τις
ευθύνες τους και η ικανότητά τους να
ανταποκρίνονται στις συναισθηματικές
ανάγκες των παιδιών αποτελούν ακόμα
δύο μελήματα που λαμβάνονται υπόψη
σχετικά με το καλύτερο συμφέρον των
παιδιών.
Πρέπει να σκεφτείτε κατά πόσο ο
κάθε γονέας έχει εκμεταλλευτεί την
ευκαιρία να αφιερώνει χρόνο και να
έχει επικοινωνία με το παιδί. Πρέπει να
σκεφτείτε κατά πόσο έχουν επιδείξει
συνεργασιμότητα οι γονείς όσον αφορά
ο καθένας να επιτρέπει στον άλλο να
περνάει χρόνο με το παιδί.
Το ποιος γονέας φεύγει από το
οικογενειακό σπίτι δεν είναι σχετικό
θέμα, εκτός όταν επηρεάζει την ευημερία
του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της
μελλοντικής ευημερίας.

Τρόπος Ζωής
Οι ενήλικοι είναι ελεύθεροι να επιλέγουν
τον τρόπο ζωής που επιθυμούν. Όταν το
Δικαστήριο Οικογενειακού Δικαίου έχει
να κρίνει τον προτεινόμενο τρόπο ζωής
χρησιμοποιεί αντικειμενικά σύγχρονα
κοινωνικά πρότυπα, και όχι τα κοινωνικά
πρότυπα με τα οποία μεγάλωσαν και
ακολουθούν οι γονείς. Το δικαστήριο
θα εξετάσει τον προτεινόμενο τρόπο
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ζωής μόνο σε περίπτωση που υπάρχει
πιθανότητα ότι θα κινδυνεύσει η
μελλοντική ευημερία του παιδιού.

μόνο στο σπίτι κάποιου τρίτου ή ότι
πρέπει να είναι παρών κάποιο μέλος της
οικογένειας.

Θρήσκευμα

Tο Δικαστήριο Οικογενειακού Δικαίου
μπορεί να διατάξει τον γονέα του
παιδιού να λάβει μέρος σε πρόγραμμα
κατάρτισης για τη βελτίωση των γονικών
δεξιοτήτων, ή σε συμβουλευτική για
τον έλεγχο του θυμού, ή τον έλεγχο της
χρήσης αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών,
πριν του παραχωρήσει χρόνο με το
παιδί.

Το Δικαστήριο Οικογενειακού Δικαίου δεν
θα προτιμήσει ένα θρήσκευμα από το
άλλο. Το δικαστήριο δεν θα προτιμήσει
τη θρησκευτική ανατροφή από τη μη
θρησκευτική. Το δικαστήριο εμπλέκεται
σε θρησκευτικά ζητήματα μόνο όπου oι
πεποιθήσεις και οι πρακτικές επιδρούν
στην ευημερία του παιδιού.

Iσχύουσα κατάσταση των
πραγμάτων
Aυτό αναφέρεται στους τρέχοντες
διακανονισμούς που ισχύουν για τα
παιδιά. Η επίδραση που έχει στα παιδιά
η αλλαγή στις συνθήκες, είναι ένα από
τα μελήματα που λαμβάνεται υπόψη
όταν εξετάζουμε ποιο είναι το καλύτερο
συμφέρον του παιδιού.
Πρόκειται για τον ισχυρισμό ότι η
αναστάτωση στη ζωή των παιδιών
βλάπτει την ανάπτυξή τους. Είναι γενικά
παραδεκτό ότι τα παιδιά επωφελούνται
συναισθηματικά από διακανονισμούς
όπου υπάρχει σταθερότητα και
οικειότητα και ότι βλάπτονται από την
αναστάτωση στην καθιερωμένη τους
ζωή που περιλαμβάνει την οικογένεια,
το σχολείο και τις φιλίες τους. Και πάλι,
δεν υπάρχει λόγος να νομίζετε ότι οι
τρέχοντες διακανονισμούς για τα παιδιά
δεν πρέπει να αλλάξουν ποτέ.

Βιαιοπραγίες
Η προστασία των παιδιών από το
κακό είναι ένα από τα ουσιαστικότερα
μελήματα που πρέπει να ληφθεί
υπόψη για το καλύτερο συμφέρον
του παιδιού. Η ενδοοικογενειακή βία
καθαρά σχετίζεται με την ευημερία
του παιδιού. Το παιδί που εκτίθεται σε
ενδοοικογενειακή βία μπορεί να υποστεί
σωματική ή ψυχική βλάβη. Το δικαστήριο
πρέπει να λάβει υπόψη του την ύπαρξη
της ενδοοικογενειακής βίας όταν εκδίδει
αποφάσεις σχετικά με το πόσο χρόνο
περνάει κάποιος με το παιδί ή πώς
χρησιμοποιεί αυτό τον χρόνο.
Αυτό μπορεί να καταλήξει στο να
επιβληθούν ειδικοί όροι στον γονέα του
παιδιού. Για παράδειγμα, μπορεί να
περιοριστεί ο χρόνος που περνάει ο
γονέας με το παιδί σε ορισμένες ώρες
της ημέρας. Μπορεί ο όρος να είναι ότι
η συνάντηση με το παιδί επιτρέπεται

Tο Δικαστήριο Οικογενειακού Δικαίου θα
εξετάσει επίσης κατά πόσο μπορεί το
άτομο να προστατέψει το παιδί από την
ενδοοικογενειακή βία που διαπράττουν
άλλοι. Αυτό ίσως να είναι σχετικό σε
περίπτωση που το άτομο κάνει σα να μη
συνέβει η βία ή σα να μην είναι τίποτε το
σπουδαίο.

Πώς μπορείτε να επιλύσετε
τις διενέξεις που αφορούν
τα παιδιά;
Ξεκινήστε με το να σκεφτείτε καλά
ποιοι διακανονισμοί θα είναι για το
καλύτερο συμφέρον του εγγονιού σας.
Έπειτα προσπαθήστε να επιλύσετε τις
διαφωνίες μέσω διαπραγμάτευσης.
Αν μπορείτε να επιλύσετε τη διένεξή
σας με συμφωνία μπορείτε να κάνετε
ένα σχέδιο γονικής μέριμνας Parenting
Plan, ή να καταχωρήσετε συμφωνητικό
στο δικαστήριο για εντολή με συναίνεση
Consent Order. Αν δεν μπορείτε να
συμφωνήσετε, μπορείτε να ζητήσετε
από το δικαστήριο να επιλύσει τη διένεξη
με εντολή γονικής μέριμνας Parenting
Order.
Ο παππούς και η γιαγιά μπορούν να
κάνουν σχέδιο γονικής μέριμνας και
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση
στο δικαστήριο για εντολή με συναίνεση
ή εντολή γονικής μέριμνας.
Το σχέδιο γονικής μέριμνας Parenting
Plan είναι μια έγγραφη συμφωνία μεταξύ
γονέων που καλύπτει την κάθε γονική
ευθύνη και με ποιον θα κατοικεί το παιδί,
με ποιον θα έχει επαφή ή επικοινωνία
και τη μέριμνα του παιδιού. Οι γονείς
ή το άτομο που έχει τη γονική ευθύνη
πρέπει να το υπογράψουν και να βάλουν
και την ημερομηνία.
Το πρόβλημα με τα σχέδια γονικής
μέριμνας είναι ότι αν ένας από τους
γονείς δεν τηρήσει τη συμφωνία του
σχεδίου, το Δικαστήριο Οικογενειακού
Δικαίου δεν έχει εξουσία να την
εφαρμόσει.

Οι εντολές γονικής μέριμνας Parenting
Orders εκδίδονται από το δικαστήριο.
Η εντολή γονικής μέριμνας μπορεί να
αντιμετωπίσει τα ζητήματα σχετικά με
ποιον θα κατοικεί το παιδί, επαφή και
άλλα θέματα σχετικά με την επικοινωνία
που θα έχει το παιδί με άλλα πρόσωπα,
και τον προσδιορισμό της γονικής
ευθύνης.
Το πρόβλημα με τις εντολές γονικής
μέριμνας είναι ότι είναι δυνατό να
αλλαχτούν με σχέδιο γονικής μέριμνας
το οποίο μπορεί να γίνει με συμφωνία
και να υπογραφτεί μετά από την έκδοση
εντολής γονικής μέριμνας.
Η εντολή με συναίνεση Consent Order
στην ουσία είναι ίδιο με το εντολή
γονικής μέριμνας Parenting Order αλλά
με τη διαφορά ότι γίνεται με συμφωνία
και έχετε ζητήσει από το δικαστήριο να
εκδώσει απόφαση με τους ίδιους όρους
όπως η συμφωνία σας.
Όταν αποφασίζουν αν θα εκδώσουν
εντολή γονικής μέριμνας, έστω και με
συναίνεση, τα Δικαστήρια Οικογενειακού
Δικαίου πρέπει να λάβουν υπόψη τους
ως πρώτιστο μέλημα, το καλύτερο
συμφέρον του παιδιού.

Ανεξάρτητοι Δικηγόροι
Ανηλίκων
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει
να διοριστεί ανεξάρτητος δικηγόρος
ανηλίκων για να εκπροσωπήσει μόνο το
παιδί. Αυτό σημαίνει ότι ο ανεξάρτητος
δικηγόρος ανηλίκων δεν πράττει
σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδιού.
Ο δικηγόρος πρέπει να γνωστοποιήσει
την άποψη του παιδιού στο δικαστήριο
και επίσης τους διακανονισμούς που
θεωρείται ότι είναι για το καλύτερο
συμφέρον του παιδιού. Ο δικηγόρος
πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει
τους γονείς να επιλύσουν τη διένεξη.
Ο ανεξάρτητος δικηγόρος ανηλίκων
δεν διορίζεται σε κάθε υπόθεση
όπου εμπλέκονται παιδιά. Συνήθως
στις δυσκολότερες υποθέσεις,
για παράδειγμα, υποθέσεις
κακομεταχείρισης παιδιού, ή όπου η
διένεξη μεταξύ των γονέων έχει φτάσει
σε υψηλό βαθμό, ή όταν υπάρχει
σημαντική ιατρική ή ψυχική νόσος, ή
όταν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα
σχετικά με θρησκευτικές ή πολιτισμικές
διαφορές, ή όταν ζητείται από το
δικαστήριο να χωρίσει αδέλφια. Αυτές
είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις
όπου εμπλέκεται ανεξάρτητος δικηγόρος
ανηλίκων.
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Οι επιθυμίες των παιδιών
Οι απόψεις των παιδιών αποτελούν
ένα από τα μελήματα που λαμβάνονται
υπόψη κατά την εξέταση του καλύτερου
συμφέροντος του παιδιού. Τα δικαστήρια
συνήθως δεν απαιτούν τα παιδιά να
συμμετάσχουν ενεργά εκφράζοντας
τις επιθυμίες τους. Δεν επιτρέπεται να
εξαναγκάζονται τα παιδιά να εκφράσουν
γνώμη, επειδή θεωρείται ότι η απαίτηση
να διαλέξουν τα στενοχωρεί.
Έτσι το δικαστήριο μπορεί να
ενημερωθεί μέσω εμπειρογνώμονος
ή ανεξαρτήτου δικηγόρου ανηλίκων,
ή πολύ σπάνια, με την κατάθεση
μαρτυρίας του παιδιού ή σε ιδιαίτερη
συνέντευξη με το δικαστή.

Μερικές άλλες εντολές
που δύναται να εκδώσει το
δικαστήριο
Εντολές Εντοπισμού
Location Order
Η εντολή εντοπισμού εκδίδεται για να
σας βοηθήσει να εντοπίσετε το παιδί
σε περίπτωση που δε γνωρίζετε που
βρίσκεται.
Είναι μία εντολή που απευθύνεται
σε κρατικούς υπαλλήλους και τους
υποχρεώνει να ελέγχουν τα αρχεία τους
τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες.
Διαρκεί για δώδεκα μήνες. Μπορούν
και οι παππούδες και οι γιαγιάδες
να υποβάλουν αίτηση για εντολή
εντοπισμού.

Εντολή Ανάκτησης
Recovery Order
Aυτή είναι μια εντολή για την επιστροφή
του παιδιού στο άτομο που ονομάζεται
στην εντολή γονικής μέριμνας Parenting
Order ως το άτομο με το οποίο κατοικεί
το παιδί. Μπορούν και οι παππούδες
και γιαγιάδες να υποβάλουν αίτηση για
εντολή ανάκτησης. Κατά την υποβολή
της αίτησης πρέπει ήδη να υπάρχει σε
ισχύ η εντολή γονικής μέριμνας.

Προειδοποίηση ταξιδιού στο
εξωτερικό
Δεν μπορεί κανείς να πάρει το παιδί
στο εξωτερικό χωρίς εντολή του
δικαστηρίου ή τη γραπτή συναίνεση
του άλλου ατόμου που έχει γονική
ευθύνη. Το όνομα του παιδιού
μπορεί να καταχωρηθεί σε κατάλογο
παρακολούθησης, που σημαίνει
ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της
Αυστραλίας ειδοποιείται σε περίπτωση
που κάποιος προσπαθήσει να πάρει
παιδί έξω από την Αυστραλία από
αεροδρόμιο ή λιμάνι. Για να το κάνετε
αυτό, πρέπει να δείξετε την εντολή
γονικής μέριμνας στην Ομοσπονδιακή
Αστυνομία της Αυστραλίας. Πρέπει
να έχετε εντολή γονικής μέριμνας που
αποδεικνύει ότι είστε υπεύθυνος/η
για την κατοικία του παιδιού, ή αν δεν
υπάρχει εντολή σε ισχύ, πρέπει να
έχει ήδη ξεκινήσει η αίτηση για εντολή
γονικής μέριμνας.

Μερικά άλλα ζητήματα που
μπορεί να προκύψουν
Αλλαγή του ονόματος του
παιδιού
Μερικές φορές οι γονείς αλλάζουν
το όνομα του παιδιού τους όταν
ξαναπαντρεύονται. Αυτό το κάνουν
ανεπισήμως, απλώς δίνοντας
διαφορετικό όνομα στο παιδί. Κάπου
κάπου αυτό γίνεται με σκοπό να
ξεφύγουν από τον πρώην σύντροφο
επειδή ήταν βίαιος.
Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση στο
δικαστήριο για εντολή που αποτρέπει το
γονέα από το να αλλάξει το όνομα του
παιδιού. Το δικαστήριο θα εξετάσει τις
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες
συνέπειες της οποιασδήποτε αλλαγής
ονόματος του παιδιού, οποιαδήποτε
ντροπή ή σύγχυση σχετικά με ταυτότητα
που μπορεί να δημιουργηθεί, την
επίδραση στη σχέση μεταξύ παιδιού και
γονέα του οποίου είχε πρώτα το όνομα,
και του βαθμού εχθρότητας μεταξύ των
γονέων.

Μετεγκατάσταση
Μετεγκατάσταση σημαίνει ο σκοπός
μετακόμισης σε άλλη τοποθεσία όταν
παίρνετε μαζί το παιδί σας, συνήθως σε
άλλη πολιτεία ή στο εξωτερικό. Μερικές
φορές, ο λόγος για τη μετακόμιση είναι
η κοντινότερη απόσταση από συγγενείς,
ή μια νέα θέση εργασίας με μεγαλύτερο
εισόδημα.
Tο πρόβλημα με τη μετεγκατάσταση
μετά το χωρισμό των γονέων είναι ότι
γίνεται μετά δύσκολη και δαπανηρή η
επαφή με τα παιδιά και αυτό μπορεί να
οδηγήσει στην μειωμένη ποιότητα στη
σχέση μεταξύ γονέα και παιδιών.
Να θυμάστε ότι τα παιδιά έχουν
δικαίωμα να έχουν τακτική επαφή και
επικοινωνία και με τους δύο γονείς και με
όποιους άλλους έχουν σημαντικό ρόλο
να παίξουν στη μέριμνα, ευημερία και
ανάπτυξή τους όπως ο παππούς και η
γιαγιά και λοιποί συγγενείς.

Μεταφορά του παιδιού στο
εξωτερικό
H Aυστραλία έχει υπογράψει διεθνή
σύμβαση που λέγεται η “Σύμβαση
Χάγης”. Αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ
πολλών χωρών για την επιστροφή των
παιδιών που έχουν απαχθεί παράνομα
από μια από τις χώρες που έχουν
υπογράψει τη σύμβαση. Σκοπός της
είναι ο επαναπατρισμός του παιδιού
όπου το δικαστήριο θα εκδώσει
απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα.
Το ξένο κράτος δεν ενδιαφέρεται να
αποφασίσει με ποιον γονέα θα κατοικίσει
το παιδί, αλλά μόνο το ποιο δικαστήριο
θα δικάσει την υπόθεση.
Copyright MCLC
and L Barratt
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Australian Greek Welfare Society Inc.
Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια
7 Union Street Brunswick, Vic. Australia 3056
Tηλ: (03) 9388 9998 (Ώρες λειτουργίας: 9πμ – 5μμ) www.agws.com.au
Η Αυστραλο-ελληνική Κοινωνική Πρόνοια (AGWS) εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
Αυστραλο-ελληνικής παροικίας για τα τελευταία 40 χρόνια μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και
υπηρεσιών. Έχει υποστηρίξει ισχυρά την κοινωνική δικαιοσύνη για τις παροικίες μεταναστών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια Παππούδες, Γιαγιάδες Εγγόνια και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι μόνο
για ενημέρωση και δεν πρέπει να θεωρηθούν νομική συμβουλή. Οι
χρήστες πρέπει να ζητήσουν ειδική νομική συμβουλή που σχετίζεται με
τη δική τους περίπτωση.
Ο συγγραφέας και οι εκδότες ρητά αποποιούνται κάθε ευθύνη
απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο σχετικά με δράση που αναλαμβάνει
ή δεν αναλαμβάνει επειδή βασίστηκε στα περιεχόμενα αυτών των
ενημερωτικών φυλλαδίων.
Ο νόμος στα ενημερωτικά φυλλάδια - Παππούδες, Γιαγιάδες, Εγγόνια
και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι σύγχρονoς κατά την 3η Οκτωβρίου 2011

