
’ Επ', τοϋ Σχεδίου Νόμου_«περί, τροποποιήσεως των «περί 
διατάξεων τοϋ Άστικοϋ Κώδικος».

Ποός τι/)· Βουλήν uov Έλλ>)νοη'
\\—ο ττολλών ετών έχει έπισημανθή ή ανάγκη μεταρρυθμί- 

αζι·>- 'ών διατάξεων περί διαζυγίου. Μία δέ των —λέον άνα- 
-κα'.ουσών μεταρρυθμίσεων είναι ή άφορώσα εις τήν Οέσπι- 
ψ,ν -οϋ αντικειμενικού κλονισμού ώς λόγου διαζυγίου.

Ή ελλειψις δυνατότητος λύσεως των γάμων οί όποιοι 
iyc/j'j άνεπανορθώτως καταρρεύσει, των γάμων εκείνων εις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

δέ και εις εγκλήματα κατά της ζωής ή τής σωματικής άκεραιο- 
-ητος. διαπραττόμενα υπό τ’οϋ.ένός κατά τοϋ ετέρου των συ- 
ζύγων. . ·

Έκτος όμως τούτων, ή διάστασις των συζύγων όδηγε· 
εϊ: τήν δημιουργίαν έξωγάμων σχέσεων καί εις τήν άπόκτησιν 
έΐωγάμων τέκνων.

Είναι χρήσιμον νά σημειωθή ότι κατά το έτος 1932, ή 
τότε Βουλή, κατά τήν ενενηκοστήν συνεδρίασιν αύτής τής 
12ης Λΰγούστου 1932, ύπό τήν προεδρίαν τού αειμνήστου 
Θεμ- Σοφούλ.η, έψήφισεν, είς δευτέραν κατ’ αρθρον καί εις 
το σύνολον, Σχέδιον νόμου «περί προσθήκης διατάξεως εις 
το αρθρον' 4 τοϋ Ν. 2228 «περί διαζυγίου», διά τής οποίας 
διατάξεως ώρίζετο ότι «εκάτερος των συζύγων δύναται νά 
ζητήση τήν λύσιν τοϋ γάμου, άνευ υπαιτιότητας τοϋ ετέρου 
συζύγου, ένεκα χωριστής διαβιώσεως, ύπέρ τήν οκταετίαν,
G'j'iZy Ού Γ'). / -

Τοϋτο όμως δεν κατέστη νόμος τοϋ Κράτους, λόγω των 
πολιτικών ανωμαλιών τής περιόδου εκείνης. ;

2. Άπο τών άρχών τοϋ έτους 1975 άνεθέσαμεν είς ειδικήν 
παρά τώ Ύπουργείω Δικαιοσύνης Νομοπαρασκευαστικήν 
’Επιτροπήν τήν σύνταξιν σχετικού προσχεδίου νόμου. "Τής 
επιτροπής ταύτης" μετέσχον οί κ.κ. Διονύσιος Κοιλοδούκας, 
Σύμβουλος τής Επικράτειας, ώς Πρόεδρος, Ήλίας Τριαν- 
ταφύλλου καί Σόλων Ράγκάς, Άρεοπαγΐται, Άνδρέας Γαζης, 
'Ομότιμος Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Κων
σταντίνος Σημαντήρας, Τακτικός Καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, Μιχαήλ Σταθόπουλος, έκτακτος* Καθηγητής 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Γεώργιος Κασιμάτης, 'Υ
φηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Ευθύμιος Κουρουσό- 
πουλος, ’Αντιπρόεδρος τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κρά
νους, Γεώργιος Κώνστας καί ΓΙαρμενίων Τζίφρας, Έφέται, 
Νικ. Κανελλύπουλος, Γεν. Διευθυντής τοϋ /Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Δημήτριος Κάρλος, Δικηγόρος παρ’ Άρείω 
Π άγω καί Ιωάννης Δροσόπουλος, Διευθυντής τοϋ 'Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης. Τό ύπό τής ώς άνω δέ ’Επιτροπής καταρ- 
τισθέν, κατόπιν εΐσηγήσεως τοϋ έκ τών μελών της, 'Ομότι
μου Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Άνδρέου Γαζή προσ- 
σχέδιον άπεστείλαμεν διά τοϋ ύπ’ άριθ. 943S5/1975 εγγρά
φου τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τάς Νομικάς Σχολάς 
των Πανεπιστημίων ’Αθηνών Θεσσαλονίκης καί Πατρών, 
τον Άρειον Πάγον; τά.Έφετεΐα καί Πρωτοδικεία, ώς'καί 
~ους Δικηγορικούς Συλλόγους τής Χώρας, μέ την παράκλησιν. 
οπούς έχω μεν τάς έπ’ αύτοϋ άπόψείς των. Λί άπαν.τήσεις 
υ77ή?ξαν ένδιαφέρουσαι,* είς πολλάς δέ περιπτώσεις έμπερι- 
στατωμ,έναι, μέ παρατηρήσεις επί τών καθ’ έκαστον άρθρων. 
Τά μέχρι σήμερον δέ άποστείλαντα■ απαντήσεις δικαστήρια, 
κχι δικηγορικοί σύλλογοι, ώς καί ή Νομική Σχολή τοϋ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έτάχθησαν, κατά βάσιν, τόσον 
υπέρ τής θεσπίσεως τοϋ αντικειμενικού κλονισμού, όσον καί 
’·,περ της μακροχρονίου διαστάσεως τών συζύγων, ώς λόγων 
διαζυγίου. ' * ·· *._..> . " .

3. Περί τοϋ θέματος έζητήθησαν καί αί άπόψεις έκπροσώ-

Σύνοδον αυτής (ί-29) Νοεμβρίου 1938) είχε δεχθή «κατά 
συγκατάθεση/ καί έπιείκειαν», (άναγ/ωρίζουσα προφανώς 
τήν σχετικώς ύπάρχουσαν κοινωνικήν ανάγκην) τήν λύσιν 
τοϋ γάμου έπί ϊθετούς διαστάσεως τών συζύγων, μεταβα
τικούς καί ύπό τόν όρον άναλήψεως ύπό τοϋ ύπαιτίου οικονο
μικών επιβαρύνσεων ύπέρ τοϋ άναιτίου συζύγου καί τών τυχόν 
ύφισταμένων τέκνων. Έκτοτε ένώ ή ’Εκκλησία φαίνεται 
άποστασα έκ τής παλαιας εκείνης θέσεώς της, κατέστη κοι
νωνικούς πλέον επιτακτική ή ανάγκη διευρύνσεως τών λόγων 
διαζυγίου, οί όποιοι, άλλως τε, συνδέονται άναποσπάστως 
μέ τήν έξέλιξιν τών ήθών, τών κοινωνικών σχέσεων καί τών 
περί δικαίου καί ήθικής αντιλήψεων.

Σημειωτέου ότι τά εκκλησιαστικά δικαστήρια, ήδη κατά 
τήν Βυζαντινήν περίοδον, αλλά καί μετέπειτα είς τούς χρό
νους τής τουρκοκρατίας, άπήγγελλον διαζύγιον «διά τό άκα- 
τάλακτον μίσος» τών συζύγων, ένεκα «τοϋ άναφυέντος μί
σους τε καί άπεχθείας» διά τό «αδύνατον τής ειρηνικής εις 
τό εξής συμβιώσεως ...», δΓ «άπαρέσκειαν καί άποστρό- 
φήν», ήτοι διά λόγους συνιστώντας αντικειμενικόν κλονι
σμόν τής. έγγάμου σχέσεως. 'Υπό τών αύτών δικαστηρίων 
έλύθησαν επίσης γάμοι διά «τήν έπί τοσούτοις χρόνοις διά- 
στασιν». (βλ. Δεληγιάννην Άφιέρ. Φραγκίστα 19(38 σ. 
102 σημ. 41 καί σ. 103 σημ. 47). Ταϋτα δέ έξηκολούθησαν 
ίσχύοντα καί έν Κρήτη, βάσει διατάξεως τοϋ Καταστατικού 
Νόμου τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης (ν. 279/1900 αρθρον 53 
-παρ. 1 στοτχ. η')—συμφώνως προς τήν όποιαν εκάτερος τών 
συζύγων δύναται νά ζητήση τήν διάζευξιν «δΓ άποδεδειγμέ- 
νην'καί ασυμβίβαστον συμβίωσιν τών συζύγων παρατεινο- 
μένην έπί τριετίαν μετά επανειλημμένους, τοπικούς χωρι
σμούς»? Ή διάταξις αϋτη ισχύσε μέχρι τής κατά τήν 23ην 
Φεβρουάριου 1946 εισαγωγής τοϋ Άστικοϋ Κώδικος. 
Έφηρμόσθη χωρίς νά δημιουργήση ζητήματα ή σ/.άνδαλ.ον 
ή νά κλονίση τόν θεσμόν τοϋ γάμου, άπό τοϋ. 1914 δέ καί 

. ύπό τών πολιτικών δικαστηρίων. ’Επίσης καί κατά τόν 
Σαμιακόν Κώδικα (άρθρ. 229 παρ. .1 στοιχ. δ' ), λόγος δια
ζυγίου ύπήρξεν ή πενταετής διάστασις, ένεκα τής οποίας 
άνέφικτος καθίστατο, ή άποκατάστασις τής συμβιώσεως.

4. Έν 0ψεί τών ώς άνω δεδομένων, τών πορισμάτων έκ 
. τής διεθνούς νομοθετικής κινήσεως έπί τοϋ θεσμού τοϋ δια- 

• ζυγίου, τών άπόψεων τών δικαστηρίων, ‘τής Νομικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τών δικηγορικών 

' συλλόγων τής Χώρας, κατηρτίσαμεν τελικώς τό μπο τήν 
κρίσιν τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας ύποβαλ.όμενον σή
μερον Σχέδιον νόμου.

Τοϋτο συνοδεύεται καί ύπό τής έν τέλ.ει τής παρούσης 
παρατιθέμενης έμπεριστατωμένης έκθέσεως τοϋ όμοτίμου 

"Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Άνδρέου Γαζή προς τήν 
προαναφερθεϊσαν νομοπαρασκευαστικήν ’Επιτροπήν τοϋ 'Υ
πουργείου Δικαιοσύνης, ή οποία έκθεσις θά άποτελέση 
άξιόλογον ερμηνευτικόν βοήθημα ιδία κατά τήν πρώτην 
εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Σχεδίου.

r* .

Ώς προκύπτει έκ τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τού Σχεδίου,
‘ ή προτεινομένη μεταρρύθμισις είναι μετριοπαθής, br-.bc τών 

π/.αισίων" τοϋ Άστικοϋ Κώδικος. Δυο κυρίως είναι οί στό
χοι της : Πρώτον ή ειλικρινέστερα διαμόρφωσις τής διαδι
κασίας τοϋ διαζυγίου, άποτρεπομένων τών κατά συμπαιγνίαν 
διαζυγίων καί τών συνδεόμενων προς αυτά έκβιασμών καί 
δεύτερον ή λύσις τών άθεραπεύτως κλ,ονισθέντών γάμων,' 
ένεκα μακράς διαστάσεως τών συζύγων.

Πλ.ήρως ειλικρινής δύναται νά καταστή ή διαδικασία τοϋ 
διαζυγίου, μόνον έάν έπιτραπή τό κατά συναίνεσιν διαζύγιον. 
Τοιαύτης σημασίας μεταρρύθμισις άπαιτεΐ περαιτέρω με
λέτην κατόπιν έξετάσεως τών συμπερασμάτων έκ τής προσ
φάτου έφαρμογής τοϋ θεσμού έν Γαλλία. Άντ’ αυτής διά τής 
εισαγωγής τοϋ αντικειμενικού" κλ.ονισμοϋ (άρθρ. I, νέον 
1442 παρ. I), τά δυνάμενα νά προταθοϋν διά τήν θεμελίωσιν 
τοϋ λόγου διαζυγίου γεγονότα δέ1/ θά είναι κατ’ άνάγκήν 

__ πλαστά. Ειλικρινέστερα, γίνεται ή διαδικασία καί διά τής 
είς τά άρθρα 4 καί 5 προβλεπομένης δυνατότητος συνομιλο- 
γήσεως τής ιδίας ύπαιτιότητος. Τό είσαγόμενον δέ δικαίωμα
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άποζημιώσεως τοΰ Ανυπαιτίου συζύγου (άρθρ. 7) καί ή 
δυνατότης της συνάψεως συμφωνιών μεταξύ των συζύγων 
7ΐερί τών Αποτελεσμάτων τοΰ διαζυγίου (άρθρ. II), Οά συντε- 
λέσουν εις τον περιορισμόν τόσον τών. εκβιαστικών όσον καί 
τών εικονικών συμφωνιών. -

Τό θέμα τών άΟεραπεύτως κλονισΟέντων ένεκα μακράς 
διαστάσεως γάμων ρυθμίζεται ομοίως ύπό τοΰ άρθρου I 
(νέον 1442 παρ. 2). Κατά την σημερινήν κατάστασιν τοΰ δι
καίου έπαφιέμεθα εις την απόλυτον βούλησιν τοΰ Ανυπαιτίου*. 
συζύγου καί μάλιστα έφ’ όρου ζωής διά την λύσιν ή μή γάμου 

• πλήρως συντριβέντος. Ή ρύθμισις είναι όριστικ.ή, διότι επί 
θέματος τοιαύτης -σοβαρότητος καί δυναμένου νά άνακύπτη 
καί εις τό μέλλον, μόνον οριστική λύσις προσηκει, αποκλειομε- 
νης τής μεταβατικής λύσεως, ώς έζητεϊτο κατά τό παρελθόν.

5. ’Επί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοΰ Σχεδίου παρατη
ρούμε τά ακόλουθα : Λ

α) Αιά τοΰ άρθρου I τοΰ νομοσχεδίου .προβλέπεται ή 
άντικατάστασις τοΰ άρθρου 1442 τοΰ ’Αστικού Κώδικος. 
'Γούτο δέ προς νόν σκοπόν τής έγκαταλείψεως τού υποκει
μενικού κλονισμού τού γάμου ώς λόγου διαζυγίου καί άντι- 
κατάστάσεως τούτου διά τού αντικειμενικού κλονισμού.

Εις τήν προτεινομένην' νέαν διάταξιν τό αντικειμενικόν 
στοιχείου τού ισχυρού κλανισμοΰ συνάπτεται μετά τού υπο-_ 
κειμενικού στοιχείου τού άφορήτου τής συμβιώσεως διά τον 
αίτούντα υπό το κράτος τού ισχυρού κλονισμού. Έν προκει- 
μένω τονίζεται ιδιαιτέρως ότι ή ύποκειμενικότης τού «άφο- 

. ρητού» αμβλύνεται έκ τού ότι ή διάταξις Απαιτεί όπως 
τούτο προγύπτη «βασίμως». Ή τυχόν ύπαρξις ύπαιτιότη- 
τος έν τώ προσώπω τού ένάγοντος ή τού εναγόμενου ή και 
άμφοτέρων, δεν είναι κρίσιμος διά τήν λύσιν τού γάμου, 
αλλά Οά κρίνεται μόνον όσον αφορά τάς συ'νεπείας τού δια
ζυγίου, κατά τό διά τού άρθρου 5 τού Σχεδίου Αντικαθιστά- · 
μενον άρθρον 1450 παρ. 2 τού Α.Κ. ·' .

■· Διά τής δευτέρας παραγράφου τού ώς άνω νέου άρθρου 
1442 προβλέπεται ώς έτερος λόγος διαζυγίου, έπί τής αυτής 
δικαιολογητικής βάσεως στηριζόμενος, δηλ. τοΰ ισχυρού 
κλ.ονισμοΰ τής έγγάμου σχέσεως, ή· εξαετής αθεράπευτος 
διάστασις τών συζύγων. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην, κατ’ Α
κολουθίαν τής μακροχρονίου διαστάσεως τεκμαίρεται ή 
ΰπαρςις ισχυρού κλονισμού τού γάμου, άνευ ετέρου τινός, 
τού τεκμηρίου δυναμένου νά Ανατραπή εάν ό εναγόμενος 
Απόδειξη πιθανότητα Αποκαταστάσεως τής εγγάμου σχέ
σεως. Ή σημασία τής ΰπαιτιότητος είναι καί ενταύθα οία 
καί έπί τού λόγου τής πρώτης παραγράφου.

Τέλος, διά τής τρίτης παραγράφου τού αυτού ό)ς άνω 
άρθρου προβλέπεται ή παροχή δυνατύτητος εις τον έναγόμενον 
σύζυγον όπως άποκρούση τό διαζύγιον, οσάκις τούτο ζητεί
ται κατά κατάχρησιν δικαιώματος καί εΐδικώς οσάκις ή 
λύσις τού κλονισθέντσς γάμου Αποτελεί εξαιρετικήν σκληρό
τητα διά τον έναγόμενον. Βεβαίως τοιούτον δικαίωμα ύφί- 
σταται άνευ ετέρου έκ τού άρθρου 281 Α.Κ. ’Εν όψει όμιος 
τών Απαντήσεων τών δικαστηρίων καί τής έκφρασθείσης 
ύπό τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
γνώμης, Αλλά καί χάριν πρακτικής ύποβοηθήσεως τού έρ- 
γ·_υ τού έφαρμοστού τού δικαίου, έκρίθη σκόπιμος ή ρητή 
διατύπωσις τής ένστάσεως σκληρύτητος, περιεχομένης τόσον 
εις τό γερμανικόν σχέδιον (νέα παρ. 156S γερμ.Α.Κ.) όσον 
καί εις τον γαλλικόν νόμον (νέον άρθρ. 249 γαλλ.ΛΚ.). Ούτω 
παρέχονται εις τον δικαστήν, πλέον συγκεκριμένα καί 
προσηρμοσμένα εις τό ενταύθα ρυθμιζύμενον θέμα κριτήρια 
Από τά γενικά τού άρθρου 281 Α.Κ. Τούτο βεβαίως ούδαμώς 
Αποκλείει τήν άμεσον καί έδώ εφαρμογήν τού άρθρου 281 
Α.Κ.,ωςκαιέν γένει επί τών λοιπών λόγων διαζυγίου. Ση
μειωτέου ότι ή εις τήν έν λόγω διάταξιν φράσις «λαμβανο- 
μενων ύπ οψιν καί τών συνθηκών τού ένάγοντος» ύποδηλοϊ 
τον αποκλεισμόν καί τής έκ μέρους τού έναγομένου καταχρη
στικής (π.χ. μόνον λόγω πείσματος) Αποκρούσεως τού 
διαζυγίου. Σύγκρισις τού βαθμού σκληρό τη το ς τού διαζυγίου 
δι εκάτερον σύζυγον Οά είναι πολλάκις Αναπόφευκτος.

Κατόπιν τών Ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται 
βεβαίως περί αυτομάτου διαζυγίου, ώς κακώς λέγετάιε

β) Διά τού άρθρου 2 τοΰ Νομοσχεδίου προβλέπεται ή 
βελτίωσις τής διατυπώσεως τής πρώτης παραγράφου τού 
άρθρου 1447 τού Α.Κ., Ασναγκαία κατόπιν τής μεταβολής 
τού κατά τό ισχύ ον άρθρον 1442 τού Α.Κ. λόγου διαζυγίου 
εις Ανυπαίτιον. Διά λόγους συστηματικής έμφανίσεως τής 
διατάξεοίς Αντικαθίσταται ολόκληρον τό άρθρον 1447.

γ) Διά τού άρθρου 3 τού Νομοσχεδίου σκοπεΐται ή βελ.- 
τίινσις τής διατυπιόσεως τού άρθρου 1448 τού Λ.Κ., διά 
τούς αυτούς λόγους οί όποιοι έξετέθησαν προηγουμένως", έπί 

-.τής Αντικαταστάσεως τού άρθρου 1447. Έκτος τούτου, 
εις το νέον άρθρον 1448 περιελήφθη καί δευτέρα παράγραφος^ 
προβλέπουσα περί Αναστολής τής ώς άνω Αποκλειστικής 
προθεσμίας έφ’ όσον χρόνον διαρκεΐ ή κατά 'τά άρθρα 593 
έως 595 τού Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας διαδικασία 
συνδιαλλαγής τών έν διαστάσει τέλούντων συζύγων. Τούτο 
δέ διά νά μή έμφανίζεται ό κίνδυνος Αποκλεισμού τού προς 
διάζευξιν δικαιώματος λόγω τής ύπό τού νόμου έπιβαλλο- 
μένης προσπάθειας συνδιαλλαγής, έν όψει μάλιστα τής τε
θειμένης βραχυχρονίου Αποκλειστικής προθεσμίας, άπμδει- 
χθείσης έν τή πράξει ώς λίαν συντόμου.

δ) Διά τού άρθρου 4 Αντικαθίσταται τό άρθρον 1449 τοΰ 
Α.Κ. Κατ’ Ακρίβειαν τίθεται νέον -άρθρον, ύπ’ ΑριΟ. 1Α.49,. 
καθ’όσον τό περιεχόμενον τού ίσχύοντος ταυταρίθμου άρ
θρου συνεχωνεύθη εις τό άρθρον 1451, περί ού κατωτέρω.

Τό νέον άρθρον 1449, διά τής παρ. I αυτού Αποδίδει τό 
περιεχόμενον τού ίσχύοντος άρθρου 1450 (περί Αναγραφής 
έν τή Αποφάσει τού ύπαιτίου) ύπό βελτιιυμένην διατύπωσιν, 
έπιβληθεΐσαν έκ τού Ανωτέρω ύπό στοιχ. β' λόγου.

Διά τής παρ. 2 τού. νέου άρθρου 1449 Α.Κ., Αναγκαίας 
κατόπιν τής ώς άνω τροποποιήσεως τού άρθρου 1442,. προ- 
βλέπ^ται ή δυνατότης, όπως ό έναγόμενος κηρυχθή ύπαίτιος 
τού διαζυγίου. Τούτο δέ προς τον σκοπόν τής ύπερ αύτού 
ρυθμίσεως τών συνεπειών τού διαζυγίου. Διά τού δευτέρου 
δέ έδαφίου τής παραγράφου ταύτης συνομολογεί τήν ύπαι- 
τιότητά του. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον δύναται νά δια φυλάσ
σεται το Απόρρητον τοΰ συζυγικού βίου καί νά Αποτρέπεται 
άσκοπος παρέλκυσις τής δίκης ή κατά συμπαιγνίαν πρότασις 
πλαστών γεγονότων προς θεμελίωσιν τής ύπαιτιότητος.

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 Αντικαθίσταται τό άρθρον 1450 τοΰ 
Α.Κ. Κατ’ Ακρίβειαν καί ένταΰθα τίθεται νέον άρθρον ύπ’ 
Αριθ. 1450, τού ίσχύοντος ταυταρίθμου συγχωνευθέντος έίς 
.τό άρθρον 1449, κατά τά Ανωτέρω, ύπό στοιχ. δ' έκτεθέντα.

Ή διά τού νέου άρθρου 1450 Α.Κ. είσαγομένη ρύθμισις 
Αναφέρεται εις τήν Αντίστροφον προς τήν ύπό τού νέου άρθρου 
1449 (βλ. Ανωτέρω) Αντιμετωπιζομένην περίπτωσιν, ρυθμι- 
ζομένην σήμερον έ/ΰ.ιπώς ύπό τοΰ άρθρου 1451 Αριθ. 1. Διά 
τοΰ νέου άρθρου 1450 παρέχεται ή δυνατότης κηρύξεως ώς 
ύπαιτίου καί τού ένάγοντος ή μόνον τούτου, τή αιτήσει τού 
έναγομένου (ύποβαλλομένη ούχί άναγκαίως, ώς κατά τό 
γράμμα τοΰ ίσχύοντος 1451, I, δΓ Ανταγωγής) ώς καί ή 
δυνατότης σ.ν,μολογήσεως ύπό τοΰ ένάγοντος τής ύπαιτιό- 
τητός του, διά τούς αυτούς ώς καί Ανωτέρω ύπό δ' λόγους.

Τέλος διά τής δευτέρας παραγράφου τοΰ ώς άνω νέου 
άρθρου 1450 παρέχεται τό δικαίωμα εις τό δικαστηρίου, 
έν περιπτώσει διαπιστώσεως συνυπαιτιότητος τιον συζύγων, 
νά σταθμίση τήν βαρύτητα τού παραπτώματος έκατέρου. 
προς κήρυξιν ώς ύπαιτίου τού διαπράξαντος τό κατά πολύ 
βαρύτερου, Αντικαθισταμένου ούτω καί τού δημιουργήσαντος 
ζητήματος έδαφίου 2 τού ίσχύοντος άρθρου 1442.

στ) Διά τού άρθρου 0 τού Σχεδίου Αντικαθίσταται τί 
άρθρον 1451 τού Α.Κ.

Ίο άρθρον τούτο (1451 ) συνετέθη άφ’ ενός έκ τού περιε
χομένου τού ίσχύοντος άρθρου 1449 (πρβλ. Ανωτέρω, ύπό 
δ'), άφ’ ετέρου δέ έκ τής ύπ’ Αριθ. 2 περιπτώσεως τού ίσχύ
οντος άρθρου 1451. Αυτονόητον ότι, κατά τήν τελευταίαν 
ώς άνω περίπτωσιν, δύναται ό κατά το άρθρον 1 442 ένάνων
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vi κηρυχθή υπαίτιος τοϋ διαζυγίου εάν έκ τών ύπό τοϋ ένα
το αένου έπικχλουμένων' προκύπτη ότι ο ένάγονν προεκάλ.εστν 
ύπχιτίευς τον ισχυρόν κλονισμόν ή τήν διάστασιν, ό δε ένα- 

- -όυενοε παρέσχε συγγνώμην ή έπέδειξεν άδράνειαν μέ συνέ
πειαν την απόσβεσήν του αντιστοίχου λόγου διαζυγίου.

ζ) Λιά τοϋ άρθρου / αντικαθίσταται το άρθρον. 1453 
τοϋ Λ.Κ. Εις τοΰτο ώς ταράγραφος δευτέρα περιελ.ήφθη 
αυτούσιου τό ΐσχϋον ταυτάριθμον άρθρον τοΰ Λ.Κ. περί 
χοηματικής ίκανοποιήσεως τοϋ άνυπαιτίου λόγω ηθικής 
Ίλάβης συζύγου. Ώς πρώτη δέ ταράγραφος έτέΟη νέα διά- 
ταειε προς κάλυψιν υφισταμένου νομοθετικού- κενοϋ όσον 
άφορα την άποζημίωσιν τοϋ έν περιτττώσει διαζυγίου ύπο- 
στάντος περιουσιακάς ζημίας άνυπαιτίου συζύγου. Ποικίλα1, 
δέ είναι αί περιπτώσεις ζημίας τοϋ άνυπαιτίου. Έν προκει- 
μένω, διά. τής ώς άνω ττροστιθεμένης νέας διατάςεως, παρέ
χεται εις τό δικαστηρίου τό δικαίωμα να έπιδικάση «εύλογον» 
άποζημίωσιν, καθ’ όσον πρόδηλον είναι ότι εις πλείστας 
των περιπτώσεων Οά είναι δυσχερής ή άποτίμησις τής έκτα- . 
σεως τής υλικής ζημίας τοϋ άνυπαιτίου.

η) Λιά τοϋ άρθρου S τοϋ Νομοσχεδίου αντικαθίσταται τό 
άρθρον 1434 τοϋ Λ.Κ.”

Εις τοϋτο περιελήφθη ώς πρώτη παράγραφος ή διάτχξις 
τοϋ ίσχύοντος διά την διατροφήν προς την γυναίκα ταυταρίθ- 
μου άρθρου τοϋ Λ-.Κ-. Έΐη -τήν νέαν ρύθμισιν συνεχωνεύθη- 
καί ή διάταςις τοΰ ίσχύοντος άρθρου 1455 περί διατροφής 
πρός τον άνδρα, χάριν έςομοιώσεως των δύο, σήμερον δια- 
φόρων, ρυθμίσεων καί προσαρμογής πρός την επιταγήν τοϋ 
άρθρου 4 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος, διά τής όποιας προεβλέ- 
φθη πλέον ρητώς ή ισότης μεταξύ άνδρός καί γυναικός. 
Λιά τής έξισώσεως ταύτης άποκλ,είεται τό δικαίωμα δια
τροφής τής γυναικός εις περίπτωσιν άπροσόδοϋ περιουσίας 
της (λόγω μή έκμεταλλεύσεώς της, παρά τάς πρός τοϋτο 
δυνατότητας), δεδομένου άλλ.ως τε ότι ή τοιαύτη εύνοια 
πρός την γυναίκα είναι αδικαιολόγητος, άλλά καί .μειωτική 
ι αυτήν. λί,-, * *<·

Διά. τής προστεθείσης δεύτερος παραγράφου εις τό ώς 
άνω άρθρον 1454 Α.Κ. παρέχεται τό δικαίωμα εις τό δικα
στηρίου, οσάκις ό γάμος Ίλύθη βάσει τοΰ άρθρου 1442 άνευ 
ύπαιτιότητός τίνος των συζύγων, μετ’έκτίμησιν· των περι
στάσεων, νά ύποχρεώση τον ενάγοντα εις παροχήν διατροφής 
πρός τον εναγόμενου, άν τοϋτο επιβάλλεται έκ λόγων έπι- 
εικείας.

'II διάταξις χύτη, προδήλ.ως άνθρωπιστικοϋ χαρακτήρος, 
τίθεται διά νά καλύψη περιπτώσεις λ.ύσεως τοϋ γάμου ιδία 
λόγω άτυχων περιστατικών, ώς λ.χ. αιφνίδιας άσθε- 
νειας, άναπηρίας κ.λπ., οπότε βεβαίως δεν παύει πάσα εύ- 
Ούνη των συζύγων προς άλλήλους, κατά μείζονα δέ λ,όγον 
τοϋ άναλ.αβόντος τήν πρωτοβουλίαν διά τήν λύσιν τοϋ γάμου. 
Σημειωτέου ότι άνάλ.ογος πρόβ/.εύ ις ύπάρχει καί έν άρθρω 
1459 τοϋ Λ.Κ. διά τήν περίπτωσιν διαζυγίου λ,όγω παραφρο
σύνης τίνος των συζύγων.

0) Λιά τοϋ άρθρου 9 τοϋ Σχεδίου αντικαθίσταται τό άρθρου 
1458 τοϋ Λ.Κ. Ή άντικατάστασις γίνεται πρός τόν σκοπόν 
όπως όρισθή ότι ή καταβολή τής διατροφής έφ’ άπαξ δύναται 
να γίνη ού μόνον έάν ύπάρχη σπουδαίος λόγος, άλλά εις πάσαν 
περίπτωσιν, κατά την οποίαν κρίνεται ύπό τοϋ δικαστηρίου 
οτι τοϋτο επιβάλλεται έκ των περιστάσεων. Κατά τά λ.οιπά 
η διατύπωσις τοϋ άρθρου τούτου άποδίδει ΐσχϋον δίκαιον, 

ι) Λιά τοΰ άρθρου 10 τοϋ Σχεδίου προβλ.έπεται ή κατάρ-

ά.?θρων 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 καί 1461 εις 1455, 
1456, 1457, 145S, 1459, 1460 άντιστοίχως. - 

ια) Λιά τοϋ άρθρου II τοϋ Σχεδίου προστίθεται νέον 
άρθρον εις τόν ’Αστικόν Κούδικα, ύπ’ άριθ. 1461. Διά τοϋ 
άρθρου τουτου παρέχεται έλ.ευθερία εις τούς συζύγους όπως, 
εν οψει διαζυγίου των, ρυθμίζουν διά συμφωνίας (καί κατ’ 
αποκλ.ισιν ετι εκ των οικείων διατάςεων τοϋ νόμου) τά των 
αποτελεσμάτων αύτοϋ, όσον αφορά τήν παρασχεθησομένην 
ύπό τοΰ κηρυχθησομένου ώς ύποχρέου διατροφήν, τό 'έπώ-

νϋμον τής συζυγου, την απο,,ημιωσιν εν περιπτωσει υυ.ικης 
ζημίας, τήν χρηματικήν ίκανοποίησιν λόγω ηθικής βλάβης, 
τά τής τύχης γενομένων δωρεών, τήν έπιμέλειαν καί τήν 
διατροφήν τών τέκνων ή περιουσιακούς διακανονισμούς άνα- 
γκαίους έν περιπτώσει διαζυγίου κ.λπ. Λί συμφωνίαι 
ομονε αύται, λ.όγω τών κοινωνικών επιπτώσεων τας οποίας 
δύνανται νά έχουν, θά είναι έγκυροι, κατά τήν προτεινομένην 
διάταξιν, έφ’ όσον 0ά έπικυρωθοϋν διά τής λ.υούσης τόν γάμον 
άποφάσεως τοϋ δικαστηρίου, πρός αποφυγήν καταστρατηγή- 
σεων, εκβιασμών, έρίδων κ.λπ.

Εις τάς περιπτώσεις ταύτας είναι αυτονόητον ότι το δικα
στηρίου δέν δεσμεύεται νά ρύθμιση πλ,ηρέστερον ή ορθότερου 
τά εις ά άφορα ή συμφωνία θέματα, έντός τής κατά νόμον 
έξουσίας αύτοϋ.

ιβ) Λιά τοϋ άρθρου 12 τοϋ Σχεδίου τίθενται αί άναγκαιοϋ- 
σαι μετχβχτικαί διατάξεις. Αύται διετυπώθησαν έπί τή βάσει 
τών άρθρων 79 έως 81 τοϋ Εΐσχγωγικοϋ Νόμου τοϋ ’Α
στικού Κώδικος, τοϋ όποιου ήκολ.ουθήθη καί ή σχετική φρα
σεολογία.

Τέλος, προβλ.έπεται ότι ή ούσιαστική ισχύς τοϋ προτεινο- 
μένου νόμου θά άρχίση μετά παρέλευσιν δύο μηνών απο τής 
δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου Σχεδίου νομού. 
__Μέ τήν πεποίθησιν ή5έ_ ότι ή ήΕλλ.ηνική Κολωνία είναι ήδη 

άπό μακροϋ ώριμος νά δεχθή τάς ο5ς άνω τροποποιήσεις, 
έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλ.ωμεν τό έν λ,όγω σχέδιον υπο 
τήν κρίσιν τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακα- 
λέσουμεν όπως αύτη περιβάλη τοϋτο διά τής ψήφου της.

’ Γν Άθήναις τή 3 Νοεμβρίου 1976 
Ό Υπουργός Δικαιοσύνης

. Γ - ΚΩΣΤΑΝΤ. ΣΤΕΦΛΝΑΚΙΙΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΕΙΣΗΓΗΤΟΤ
Έπί τοϋ · σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τών περί 

διαζυγίου διατάξεων τοϋ ’Αστικού Κώδικος».
Α. Γ ε ν ι κ α I π α.ρ ατηρήσεις.
1. Κοινωνιολογικά! άπόψεις. '

Πεπλανημένη είναι ή άποψις,' ότι ή περί τήν λύσιν τοϋ 
γάμου διά διαζυγίου αύστηρότης ή άντιθέτως έπιείκεια τοΰ 
δικαίου, μειώνουν ή αύξάνουν άναλόγως τά διαζύγια. 'Η 
αύστηρότης τοϋ νόμου ούδεμίχν έχει έκπαιδευτικήν έπίδρασιν, 
ώστε νά όδηγη εις ευτυχείς ή τούλάχιστον σταθερούς γάμους 
καί νά·άποτρέπη τά διαζύγια. Ώς άποδεικνύεται δέ άπο τας 
τελ.ούσας ύπό τήν έπίδρασιν τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλη
σίας έννόμους τάξεις, τάς άγνοούσας τό διαζύγιον (Ισπανία, 
’Ιταλία προ τοϋ 1970), μέγας είναι ό εις αύτάς άριθμός τών 
παρανομούν συμβιώσεων καί τών έξωγάμων τέκνων.

ΕΞ ά/./.ου εις τάς' έννόμους τάξεις τάς γνωρίζοντας ο/.ι- 
γονς καί αυστηρούς λόγους διαζυγίου. ηύ.ξημένος είναι ό άρι- 
•ύμός τών κατά συμπαιγνίαν επιτυγχανόμενων διαζυγίων (π.χ. 
εις τήν Μεγ. Βρετανν,ίαν πρό· τοϋ 1937. ενόα μόνος λ.όγος' 
διαζυγίου ήτο ή μοιχεία καί έσκηνο-ΰετείτο μοιχεία τοϋ άν- 

■2ρός); ( ' ■
• Διάφορα καί άσχετα έν πο/.λοϊς πρός τήν νομοθεσίαν είναι 
τά αίτια τών διαζυγίων. Στα-λερά αίτια' είναι συνή-όως τά 
άκό/.ουόα :.φυσικά, ώς ασυνεννοησία περί τάς σαρκικάς σχέ
σεις· ψυχνκά. ώς αγεφύρωτοι ciαφop αί χαρακτήρος' κοινωνι
κά. ώς διαφοραί ανατροφής' οικονομικά, ώς μεγάλη περιου
σιακή διαφορά κλπ. Τά άνωτέρω αίτια δυνατόν νά είναι αρ
χικά ή έπιγενόμενα. Εποχιακά είναι ή κα/.ουμένη χα/,άρω- 
σις τών ή·ύών. ή χειράφέτησις τής γυναικός καί ή κρίσις τοΰ 
γάμου* άν καί τά δύο τελ.ευταία τείνουν μάλλον πρός τήν 
μείωσιν τών γάμων παρά εις τήν αΰξησιν τών διαζυγίων. Λεον 
νά σημειωόή ότι ή ευημερία έν γίνει συντε/.εί έπίσης εις τήν 
αΰξησιν τών διαζυγίων. Τέ/,ος δέν πρέπει νά λησμονήται, ότι 
ένεκα τής παρατάσεως τοϋ ορίου ζωής, οί γόμοι διαρκοϋν 
διπλ,άσιον χρόνον τοϋ 'προ πεντηκονταετίας καί συνεπώς κιν
δυνεύουν περισσότερο1}.'

Τά άνωτέρω έπιδεδαιοϋνται άπό τόν άκόλουύον στατιστι
κόν πίνακα δέκα χωρών τής Δυτικής Ευρώπης:
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Δ ι*ζό> γ ι α έπί 10.000 _κ α τ ο ί κ ω ν •

Χώραι . 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Άγγλία-Ούαλία . 6,4 7,5 6,7 6,2 5,9 -5,7 5,2 4,9 5,2 5,1 5,4 6,1 6,7 ' 7,2 7,8 δ,Ο 8,8

Αυστρία . 14,8. 14,2 13,5 13,2 12,9. 12,2 11,7 11,7 12,0 11,3 11,4 11,2 11,4 11,6 11,6 11,9 12,1

Βέλγιον .λ ...... 5,0 4,8 4,7 4,5 5,0 4,8 5,0 4,7 4,8 5,0 5,0 5,1 5,6 5,8 5,9 6,1

Γαλλία ..·..... . 8,0 7,7 7,0 6,7 6,7 6,8 6,6 6,5 5,9 6,6 7,1 6,5 .6,3 6,9 7,2 7,4 7,5

Γερμανία Δ. . . : . 11,6 10,5 9,7. 9,0 8,5 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 S,4 9,1 9,3 9,2 10,0

Δανία . . 15,5 15,5 14,9 15,2 15,3 14,6 14,3 14,6 14,2 14,6 14,3 13,8 13,8 13,7 13,7 14,0 14,3

Ελβετία............. .* 9,0 8,7 9,0 9,0 δ,9 8,5 8,9 8,5 8,9 8,7 8,6 8,3 8,2 8,3 ■ 8,4 8,2 8,6

Κάτω Χώραι... . 5,9 5,6 5,2 5,2 "5,1 5,1 4,8 4,7 4,9 4,9 .4,9 4,8 4,9 5,1 5,0 5,5 5,9

Νορβηγία.......... 6,4 6,2 6,2 5,8 6,0 5,8 5,9 6,2 6,6 6,6 6,7 6,7 6,9 6,9 7,1 7,6

Σουηδία ν. . .- 11,9 1Η& -1-1,7—41,9 42,4; 11,8- 12,0- 11,7 11,7- 12,0 11,6 11,7 11,2. 12,0 12,4 13,2 13,6

Τά έκ τοϋ άνω-εέρω πίνακος συναγόμενα λίαν ένδιαφέροντα 2. *Η δι ε θ ν ή ς ν ο μ ο θετ ι κ ή · κ ί ν η σ ι ς vr

συμπεράσματα εϊναικυρίως τα ακόλουθα δύο : Πρώτον, ότι 
εις όλος τάς μνημονευομένας χώρας το ποσοστού των διαζυ
γίων έν αναλογία προς τον πληθυσμόν παραμένει σταθερόν. 
Δεύτερον, έπιβεβαιοΰται ή έν άρχή παρατήρησις, ότι ό 
άριθμός των διαζυγίων είναι άσχετος προς την νομοθεσίαν.' 

,-Ουτως ή Νορβηγία μέ το πλέον επιεικές δίκαιον υστερεί 
σημαντικώς άπό τάς συγγενείς της σκανδιναυΐκάς χώρας, 
την Σουηδίαν και την Δανίαν" υστερεί ακόμη της Γερμανίας 
καί ιδία της Αυστρίας,' μέ μέσης αύστηρότητος δίκαια,' 
συμπορεύεται δέ της Γαλλίας καί της Μ. Βρεταννίας, μέ 
αυστηρότερα δίκαια. Χαρακτηριστικόν είναι τό παράδειγμα 
της Αυστρίας, ή όποια ενώ έχει σχεδόν όμοιου δίκαιον μέ την 
Δ. Γερμανίαν, παρουσιάζει λίαν ύψηλόν έναντι αύτης δείκτην 
διαζυγίων καί ακολουθεί τάς ύπερτερούσας τών λοιπών_ 
ευρωπαϊκών χωρών Σουηδίαν καί Δανίαν. Τέλος τό Βέλγιον 
~τνηη»*>4ΐτ, -λ ......_ir
άπό μακροϋ τό κατά συν αίνε σι ν διαζύγιον

Παρατίθεται στατιστικός πίνας τών έν Ελλάδι διαζυγίων
τών έτών 1961 έως 1972 έπί 10.000 καιΓοίκων :

1961 1962 1963 1964 ‘ 1965 1966
3, 3 3, 6 3, 6 3, 8 ·. 4’ 1 3, 9

1967 196S 1969 1970 1971 1972
3, 7 3, 7 . 3, 6 4, 0 4, 2 3, 8

Και ενταύθα παρουσιάζεται το αύτό φαινόμενου τής στα- 
θεροτητος τοϋ ποσοστού τών διαζυγίων έν αναλογία προς τον 
πληθυσμόν. ’Επίσης ή 'Ελλάς μέ δίκαιον παρόμοιον πρός την 
Δ. Γερμανίαν καί-Αύστρίαν έμφανίζει πολύ μικοότερον πο
σοστού διαζυγίων από αύτάς καί έν γένει άπό τάς μνημο- 
νευομενας χώρας τής Δ. Εύρώπης. Πιθανώς τούτο νά οφεί
λεται εις το οτι αι έν λογω χώραι έχουν υψηλότερου βιοτικόν 
έπίπεδον.

Εν συμπερασματι, ή σταθερότηςτοϋ γάμου δέν δύναται νά

και η λοιπή ογκώδης βιβλιογραφία).

'Ικανοποιητική ρύθμισις τού διαζυγίου είναι έξαιρετικώς 
δυσχερής. Διότι συγκρούονται τό δημόσιον συμφέρον τής 
διατηρήσεώς τών γάμων — πλέον έντονον έπί ύπάρξεως 
τέκνων — πρός τό ιδιωτικόν συμφέρον τών έπιθυμούντων 
τήν απαλλαγήν των άπό τά δεσμά τοϋ γάμου,. τον όποιον 
θεωρούν άποτυχόντα, καί συνάμα τήν έπιδίωξιν τής"ευτυχίας 

. των. Τό θέμα έτυχεν ένδελεχοϋς μελέτης εις πλείστας χώρας.
έξαιρετικώς δέ ένδιαφέρουσα είναι ή σημειουμένη έσχάτως 

" περί τό διαζύγιον διεθνής μεταστροφή. Τείνει νά άντικατα- 
σταθή τό διαζύγιον-κύρωσις (Divorce-Sanction) υπό τοϋ 

" διαζυγίου-χρεωκοπία (Divorce-Faillite) ή διαζυγίου-.θερα- 
πεία (Divorce-Rcminle), ώς προσφυούς λέγουν οί γάλλοι. 
Δηλαδή ή ύπαιτιότης υποχωρεί τόσον ώς στοιχεϊον.τών λόγων 

- διαζυγίου, όσον καί ώς παράγων ρυθμιστικός τών συνεπειών 
τοϋ διαζυγίου.

' Η ύπαιτιότης ώς προϋπύθεσις τών λόγων διαζυγίου 
έγκαταλείπεται, διότι ή άπύδειξις γεγονότων διαδραματι- 
σθέντων μεταξύ μόνον τών συζύγων καί άπόντων μαρτύριαν 
είναι ιδιαιτέρως δύσκολος," άν μή πο/ΰ.άκις αδύνατος. ’Αλλά 
καί άν έπιτευχθή πλήρης* άπόδειξις τών γεγονότων, λίαν 
δυσχερής είναι ό καταμερισμός τών εύθυνών, ποιος έπταισεν 
πρώτος καί ποιου τό παράπτωμα είναι βαρύτερου κ.λπ. Προ
σέτι ή έπίκλησις υπαιτίων γεγονότων δημιουργεί σκάνδαλα 
καί οξύνει τον δικαστικόν άγώνα ένεκα τής άποκαλύψεως 
άπορρήτων τών συζυγικών σχέσεων. Πάντα ταϋτα έχουν 
ώς συνέπειαν τήν προσφυγήν καί προβολήν πλαστών λόγων 
ίνα έπιτευχθή ή λύσις τού γάμου, πρός τούτο δέ δέον νά συναι- 
νέση ό έτερος σύζυγος, πολλάκις έναντι άνταλλάγματος 
έπιτευχθέντος κατόπιν άθεμίτου έκβιασμοϋ. Έν συνεχεία έπι- 
στρατεύονται ψευδομάρτυρες καί τό δικαστήριο·; πιεζόμενον 
έκ τής κοινωνικής άνάγκης μετέχει εις τήν σκηνοθετημένην 
ταύτην δίκην. Οΰτω τά κατά τήν έν λόγω συμπαιγνίαν επι
τυγχανόμενα διαζύγια υπολογίζονται εις άνω τών SO '\, 
(βλ. Le Divorce a Γ ctrancer, 1975, σ. 45).

’Επίσης ή ύπαιτιότης άρχιζει νά παραμερίζεται καί ως 
στοιχείου καθορίζον τάς συνέπειας τού διαζυγίου. Τούτο οε 
μέ τήν σκέψιν ότι τό διαζύγιον είναι άτύχημα, αί έκ τοϋ όποιον 
ζημίαι δέον νά κατανέμωνται μεταξύ τών συζύγων έπί τ' 
βάσει τής έπιεικείας.

“Ας έπιτραπή ή έκθεσις τινών έκ τών νεωτέρων νομοθετη- 
μάτων, χωρών τών οποίων ή νομοθεσία έμφανίζει κατ' άρχή'
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συγγένειαν προς την ήμετέραν καί αί άντ'.λήψεις πλησιάζουν 
προς τάς Trap’ ήμϊν. αν και αί χώρχι αύται είναι ττλέον προη- 
γμέναι και εις τδ πεδίον τον πνευματικού πολιτισμού. Τα 
έν λόγω νομοθετήματα είναι έν πολλοΐς μακροσκελή καί 
πολύπλοκα, ώς έκ τούτου δέ ή ακολουθούσα εκθεσις δεν είναι 
πλήρης καί συνεπώς, καθ’ όλα ακριβής, γίνεται όμως πρδς 
συναγωγήν γενικών συμπερασμάτων.

Τδ μεγαλύτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ό τελευταίος 
γαλλικός νόμος 75-617 τής 11 ’Ιουλίου 1-975 αποτέλεσμα 
μακράς προεργασίας, κοινωνιολογικής έρεύνης καί σφυγμο
μετρήσεις τής κοινής γνώμης (βλ. Ministere de la Justice, 
le divorce en France, 1970, καί le divorce a Γ etranger, 
1975). Τρεις είναι κατ’ αυτόν οί λόγοι διαζυγίου : (νέον 
άρθρον 229 γαλλΛΚ) : Ή αμοιβαία συναίνεσις τών συζύγων, 
οτε καί δεν εξετάζεται ή ύπαιτιότης (άρθρα 230 έπ.). Κατ’ 
άρχήν- ή διάσπασις τής συμβιώσεως, έάν οί σύζυγοι ζοϋν 
κεχωρισμένως έπί εξαετίαν, οτε ό αϊτών τδ διαζύγιον φερει 
καί άπαντα τά έκ τής λύσεως τοϋ γάμου βάρη (άρθρα 237 
επ.). Καί πραξις υπαίτιος (άρθρα 242 επ.). ΜΙ διαδικασία 
τοϋ διαζυγίου δεν είναι δημοσία (άρθρ. 248). Άποτυχουσης 
τής απόπειρας συνδιαλλαγής ό άρμόδιος δικαστής επιχειρεί 
συμφωνίαν τών συζύγων περί τών συνεπειών τοϋ διαζυγίου, 
την οποίαν δύναται νά λάβη ύπ’ οψιν του τδ δικαστηρίου 
(άρθρ. 252-2). 'Όσον άφορα εις τάς συνέπειας, ό αποκλει
στικούς υπαίτιος σύζυγος ύποχρεοϋται εις άποκατάστασιν 
τής περιουσιακής καί. τής ηθικής ζημίας (άρθρ. 266). Έπί 
διασπάσεω; τής συμβιώσεως ό αϊτών τδ διαζύγιον ύποχρε- 
οϋται εϊς παροχήν διατροφής καί συνδρομής πρδς τόν έτερον. 
Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν διαζυγίου ύφίσταται ύποχρέωσις 
περιουσιακής παροχής μεταξύ τών συζύγων πρδς άποκατά- 
στασιν. Κατά τδ δυνατόν τής έκ τής λύσεως τοϋ γάμου δημι- 
ουργηθείσης διαφοράς εϊς τάς συνθήκας τοϋ βίου έκάστου 
(άρθρα 270 έπ.). Ό αποκλειστικός'υπαίτιος δεν δικαιούται 
τής εϊρημένης παροχής, πλήν έάν τδ έπιβάλλουν λόγοι 
έπιεικείας (άρθρ. 280-1). Ή παροχή δυνατόν νά συνίσταται 
εϊς κεφάλαιον ή εις ισόβιον πρόσοδσν, σχετικαί δέ συμφωνίαν 
τών συζύγων δύνανται νά έγκριθοϋν ύπδ τοϋ δικαστοϋ. 
Ή τύχη τών τέκνων ρυθμίζεται έπί τή βάσει τοϋ συμφέρον
τος αυτών (άρθρ, 2S7), λαμβανομένων ύπ’ οψιν καί τών 
συμφωνιών τών' συζύγων (άρθρ. 290 άριθ. 1).

Κατά νόμον τοϋ 1973 (Matrimonial Causes Act) ςτής . 
Μ. Βρεταννίας (Μέρος 1, άρθρον 1) λόγος διαζυγίου είναι ή 
αθεράπευτος συντριβή τοϋ γάμου, καθοριζομένου είδικώτερον 
τδ τότε' συμβαίνει τσϋτο μεταξύ αλ.λ.ων :έ έπί διετούς χωρι
σμού. έάν συναινή ό εναγόμενος, καί κατ' αρχήν έπί πενταετούς 
χωρισμού. Συμφωνία’, τών συζύγων περί τών συνεπειών τοϋ 
διαζυγίου λαιχβάνονται ύπ’ οψιν ύπδ τοϋ δικαστηρίου (άοθοον 
')■ '

Τδ Βέλγιον γνωρίζον, τδ κατά συναίνεσιν διαζύγιον άπδ τής 
εισαγωγής τοϋ ναπολ.εοντείου κωδικός τώ 1S07, τδ διευκο-_ 
λύνει διά ν. τής 1 ’Ιουλίου 1972, δι’ οϋ μειοϋται ή περίοδος 
αναμονής εϊς έξ μήνας, μέ δύο απόπειρας συμβιβασμού κατά 
την διάρκειαν αυτών. Συνάμα διά τοϋ αυτού νόμου εϊσάγεται 
ύποχρέωσις τών συζύγων τών' λυόντων κοινή συναινέσει 
τον γάμον τών, όπως συνάψουν σύμβασιν περί τών συνεπειών 
τοϋ διαζυγίου. Δι’ ετέρου ν. τής 1 Ίουλ.ίου 1974 εϊσάγεται 
ώς λόγος διαζυγίου ό πραγματικός δεκαετής χωρισμός, έάν ή 
διάστασις τών συζύγων "είναι άθεράπευτος καί ή λύσις τοϋ 
γάμου δεν έπηρεάζει σημαντικούς τήν περιουσιακήν κατά- 
στασιν τών άνηλίκων τέκνων. .

Εις τάς Κάτω Χώρας μετά μακράς συζητήσεις καί εύ- 
ρείαν έξέτασιν τής γνώμης ειδικών διά ν. τής 6 Μχΐου 1971 
προβλ.επεται εις μόνος λ.όγος διαζυγίου, ή οριστική συντριβή 
τής εγγάμου σχέσεως. Ό γάμος λ.ύεται άνευ ετέρου έπί αϊτη- 
σεως άμφοτέρων τών συζύγων ή έπί συναινέσεως τοϋ. ένα- 
γομένου; Ή αγωγή άπορρίπτεται, έάν άντιτίθεται ό ενα
γόμενος καί δεν άποδεικνύεται ή οριστική συντριβή ή ύπαί- * 
τιος ταύτης είναι ό ένάγων. .’Επί λύσεως τοϋ γάμου κοινή 
συναινέσει οι σύζυγοι ύποχρεοϋνται όπως συνάψουν σύμβασιν 
περί τών συνεπειών τοϋ διαζυγίου. Προβλέπεται ή καταβολή

διατροφής, καί ή έξάσφάλισις.ταύτης, ής οϋσης αδυνάτου 
δυνατόν νά άποκλεισθή τδ διαζύγιον. Έάν διετάχθη ό χωρι
σμός άπδ τραπέζης καΓκοίτης. έπερχόμενος έπίσης διά 
τδν αυτόν λόγον, ό γάμος λύεται : αιτήσει έκατέρου τών συ
ζύγων μετά τριετίαν ή μετά τήν πάροδον έτους, έάν συνεχί
ζεται ή κλονιστική συμπεριφορά τοϋ ετέρου συζύγου, καί 
άνεξαρτήτως προθεσμίας έπί αίτήσεως άμφοτέρων τών συζύ
γου ν. ··

Ενδιαφέρον είναι νά. σημειωθή ένταϋθα,'οτι ήδη άπδ τοϋ 
1918 ή παρουσιάζουσα ολίγα διαζύγια Νορβηγία έγνώοιζεν 
ώς λόγον διαζυγίου τδν τριετή άνευ ετέρου χωρίσαόν. Τούτο 
ήκολούθησεν ή Σουηδία τδ 1922, άπαιτοϋσα προσέτι κλονι
σμόν διά τελευταίου όμως νόμου τής 1 ’Ιουλίου 1973 είσή- 
χθη έκεΐ τδ μονομερές διαζύγιον. ' Η Φιλανδία άπδ τοϋ 
1948 άρκεΐται εϊς διετή χωρισμόν συνεπεία διενέξεων καί ή 
Δανία άπδ τοϋ 1956 εϊς τετραετή ομοίως συνεπεία διενέξεων. 
Έξ άλλου καί έκ τής άγνοούσης μέχρι τοϋ έτους 1970 τδ 
διαζύγιον ’Ιταλίας δύνανται νά συναχθοϋν συμπεράσματα. 
Διά τοϋ'ν. τής 1 Δεκεμβρίου 1970 έάν είχε διαταχθή χωρι
σμός άπδ τραπέζης καί κοίτης δύναται νά ζητηθή τδ διαζύ- 
γιον. μετά πάροδον πενταετίας καί έπί άντιθέσεως τοϋ ετέρου 
συζύγου μετά έπταετίαν έπί πραγματικού δέ χωρισμού μετά 
πάροδον εξαετίας έάν οί σύζυγοι είναι σύμφωνοι διά τήν λ.ύσιν 
τοϋ γάμου κατά τινα δέ γνώμην καί άν ό έτερος τούτων έπι- 
Ουμή τήν λ.ύσιν τοϋ γάμου· έν γένει δέ ή λ,ύσις τοϋ γάμου καί 
αί συνέπειαι αυτής διαρρυθμίζονται ανεξαρτήτους ύπαιτιό- 
τητος. ,

Έν Γερμανία συμφώνους πρδς τδν γερμΛΚ τοϋ 1900, 
γενικός λ.όγος διαζυγίου ήτο ό συνεπεία ώρισμένων γε-'.ϊνό- 
των υπαίτιος κλονισμός. Ό Νόμος περί γάμου τοϋ j 138 
διά τής § 55 εϊσήγαγε τδν άντικειμενικδν κλονισμόν ύπδ τήν 
προϋπόθεσιν τριετοϋς άρσεως τής συμβιώσεως. Ή διάταξις 
διετηρήθη έν Δ. Γερμανία (§ 48 ν. περί γάμού'τοϋ 1946), 
τροποποιηθεϊσα μερικούς ύπδ τοϋ νόμου τοϋ 1961. Διά τής 
άνωτέρω διατάξεως έδόθη ή δυνατότης καί εϊς τδν ύπαίτιον 
νά έγείρη τήν άγωγήν διαζυγίου, οπότε δυνατόν, ούτος νά 
κηρυχθή μόνος ύπαίτιος τοϋ διαζυγίου. ΜΙ κρατούσα ρύθμι- 
σις δέν έθεωρήθη ικανοποιητική καί οότου συνεκροτήθη τδ 
1967 έπιτροπή πρδς μεταρρύθμισιν. τοϋ δικαίου τοϋ γάμου, 
εις ό συμπεριελαμβάνετο καί τδ διαζύγιον. Συμφώνους πρδς 
τδ καταρτισθέν τώ 1973 σχέδιον, λόγος διαζυγίου είναι ή ορι
στική συντριβή τοϋ γάμου. Λύτη τεκμαίρεται ύπάρχουσα 
έπί τριετοϋς χωριστής διαβιώσεως, άμαχήτως δέ έάν άμφό- 
τεροι οί σύζυγοι έπιθυμοϋν τδ διαζύγιον καί διαβιοϋν κεχω- 
ρισμένως έπί έν έτος. Τδ διαζύγιον άποκλ.είεται, έάν ό καθ’ 
ού ή αΐτησις άντιτίθεται καί ένεκα έξαιρετικών λόγων, πλ.ή\ 
οικονομικών, ή λύσις τοϋ γάμου έμφανίζεται δι’ αύτον ω: 
λίαν επαχθής. Αί συνέπειαι τοϋ διαζυγίου ρυθμίζονται άνε- 
ξαρτητως ύπαιτιότητος. Βεβαίως ή τύχη τών τέκνων άκο- 
λουθεϊ άποκλπιστικώς τδ συμφέρον αυτών. Διατροφή χορη
γείται, οσάκις τδ έπιβάλλουν συγκεκριμένοι μόνον λ.όγοι ά- 
νάγκης, άσχετοι πρδς τήν ύπαιτιότητα, συνάμα δέ έπιχειρεΐ- 
ται κατανομή τών έκατέρωθεν συντάξεων καί λοιπών κοινω
νικών παροχών πρδς έξίσωσιν. Συμφωνίαι τών συζύγων λ.αμ- 
βάνονται ύπ! δψιν καί ένίοτε άξιοϋνται. ’Ή δλ.η ρύθμισις 
είναι μακροσκελής καί ιδιαιτέρως πολύπλοκος. Περί τέ 
όλ,ον Σχέδιον έπικρατεϊ ζωηρά συζήτησις.

Έξαίρεσιν εϊς τήν άνωτέρω κίνησιν άποτελ.εϊ ή Ελβετία 
παρά τδ γεγονός ότι ό έλ,β.λΚ έτέθη έν ϊσχύι πρό έξήκοντα 
καί πλέον έτών (1 ’Ιανουάριου 1912). 'Η έπί τοϋ θεσμοί 
τοϋ διαζυγίου σταθερότης τοϋ έλ.βετικοϋ δικαίου όφείλ,ετα1 
εις τήν ικανοποιητικήν έν γένει ρύθμισιν τοϋ θέματος, ίδί; 
δέ εις τήν καθιέρωσιν τοϋ άντικειμενικοϋ κλ,ονισμοϋ (γίνον
ται βεβαίως σκέψεις περί μεταρρυθμίσεως, άλλ’ αυται άφο- 
ρόϋν κυρίως εις τάς συνέπειας τοϋ διαζυγίου, βλ.. Buhlcr 
έν Berner Kommentar, 3η έκδ. 1971, Εϊσαγ. 137-158 
άριθ.,127 έπ.). Είδικώτερον, πρδς λύσιν τοϋ γάμου αρκεί i 
διαπίστωσις κλ,ονισμοϋ, άποτρεπομένων ,οότω τών κατ: 
συμπαιγνίαν διαζυγίων, έάν ό έν αγόμενος δέν άντιλ.έγει. ’Eaj 
ό κλονισμός όφείλ.εται προεχόντως εις πταίσμα τοϋ ένάγοντος 
άποκλ,είεται μεν ή πρδς λύσιν τοϋ γάμου άξίωσις, δύνατα
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όμως ν’ άνταποκρουσθή ή έν λόγω, ένστχσις διά τής άντεν- 
στάσεως τής καταχρήσεως δικαιώματος. Οΰτω διευκολύνεται 
εμμέσως ή λύσις τοΰ γάμου, διότι ο εναγόμενος κροκέιμένου 
να άπορριφθή ή ενστασίς του Οά προτιμήση νά ζητήση ό 
ίδιος τήν λύσιν τοΰ γάμου εις βάρος τοΰ ένάγσντος. 'II συνέ
πεια της έν λόγω ρυθμίσεως είναι νά μη παραμένουν άλυτοι 
οί ά-τυχήσαντες γάμοι·. Συνάμα ό άνυπαιτιος σύζυγος, πλήν 
τοΰ · δικαιώματος διατροφής, έχει και δικαίωμα εύλογου 
άποζημιώσεως, έάν συνεπεία τοΰ διαζυγίου έΟίγησαν περι
ουσιακά του δικαιώματα ή καί άπλαϊ προσδοκίαι (άρθρ. 
151 έδ. 1). Τέλος αναγνωρίζονται ώς έγκυροι αί συμφωνίαι 
των συζύγων περί των συνεπειών τοΰ διαζυγίου, εάν εγκρι- 
Οοϋν ύπό τοΰ δικαστηρίου (άρθρ. 158 άριθ. 5).

Τά συμπεράσματα τής άνωτέρω έκθέσεως είναι τά άκο- 
. λουθα : Πρώτον, καθιεροΰται τό κατά συναίνεσιν διαζύγιον 
^αμέσως (Γαλλία, Βέλγιον) ή εμμέσως (Κάτω Χώραι, Μ. 
Βρεταννία, .’Ιταλία, γερμανικόν σχέδιον), δικαιολογούμενον 
ασφαλώς έκ τής μεγάλης διαδόσεώς του ώς έξετέθη έν αρχή. 
Δεύτερον εΐσάγεται ό' άντικειμενικός κλονισμός (Κάτω 
Χώραι). Ούτος λογίζεται υπάρχων μετά διάστασιν τών συ
ζύγων ποικιλούσης χρονικής διάρκειας, ής παρελθούσης κχί 
ό υπαίτιος σύζυγος δικαιούται κατ’ άρχήν νά ζητήση τό δια- 
ζύγιον (Κάτω Χώραι καί Ίταλ,ία, τριετία καί πενταετία 
άντιστοίχως τχπό τοΰ χωρισμού άπό—τραπέζης καί κοίτης, 
γερμανικόν σχέδιον τριετία, Μ. Βρεταννία πενταετία, Γαλλία 
έξαετία, Βέλγιον δεκαετία). Τρίηρν, ή ρύθμισις τών συνεπει
ών τοΰ διαζυγίου γίνεται καί διά συμφωνίας τών συζύγων 
κατά άπαντα τά έκτεθέντα δίκαια. Γενικόν δέ συμπέρασμα, 
ύποχώρησις τοΰ δημοσίου’ συμφέροντος έπί τοΰ Θέματος τοΰ 
διαζυγίου, όπερ θεωρείται ιδιωτική ύπόθεσις τών μή άντι- 
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1. ' Η νομολογία τών εκκλησιαστικών
δικαστηρίων.;" ;.·ί · ' . ’ /

Παρέλκει βεβαίως ή έκΟεσις τοΰ βυζαντινορωμαϊκοϋ 
δίκαιου. Λίαν ενδιαφέρουσα όμως καί διά τήν σήμερον ύπήρ-

δικαστήρια άνεγνώρισαν μόνον τούς λόγους άζημίου λύσεως 
τοΰ γάμου τοΰ βυζαντινού δικαίου. Τά έκκλησιαστικά δικα- 
στηρια διά τής νομολογίας των ήρμήνευσαν μέ πνεΰμα έλευ- 
Θεριότητος τους απολύτους καί άκάμπτους λόγους διαζυγίου 
τοΰ βυζαντινού δικαίου. Κατά μαρτυρίαν δέ έπιφανών νο- 
μικιον η έν λογω νομολογία κατ’ άρχήν ύπήρξεν άξιοσημείω- 
τος ως «μαρτυρούσα... βαθύ κοινωνικόν αίσθημα καί πρα
κτικήν άντίληψιν τής ζωής» (βλ. Κ. Τριανταφυλλοπούλου,

τών πραγμάτων» (βλ. Μαριδάκη, Τό διαζύνιον κ.λπ., 2α 
έκδ. 193S, σ. 3)..

vda η η αναπηρία εθεωρηθησαν εν γ εν ε ι ως λόγοι διαζυγίου 
(βλ. Κ. Τριανταφυλλοπου/.ον, αυτόθι καί Δεληγιάννην έν 
’Αφιέρωμα Φραγκίστα 1968, σ. 103 σημ. 44 καί 46). 
Έτι δέ περαιτέρω γάμοι έλύθησαν διά το «άκατάλλακτον-

άποστροφήν»· ά.πασαι περιπτώσεις αντικειμενικών κλονι-, 
σμών τής εγγάμου σχέσεως. ’Επίσης δέ διά «τήν έπί τοσού- 
τοις χρόνοις διάστασιν». ή οποία ούδέν άλλο είναι ή ή καί 
σήμερον συζητουμένη μακροχρόνιος διάστασις (βλ. διά τά 
άνωτέρω Δεληγιάννην, ένθ’ άν. σ. 102 σημ. 41 καί σ. 103 
σημ. 47).

Τά άνωτέρω ίσχυσαν έπί σειράν αιώνων έν Βυζαντίω καί 
έν συνεχεία εις τά τουρκοκρατούμενα έδάφη μέχρι τής καταρ- 
γήσεως τών έκκλησιαστικών δικαστηρίων.- 'Υπόλειμμα τού
των υπήρξε διάταξις τοΰ Καταστατικού Νόμου τής Έκκλη-, 

•σίας τής Κρήτης (ν. 279/1900 άρθρ. 53 §1 στοιχ. η'), συμ- 
φώνως προς τήν όποιαν έκάτερος τών συζύγων δύναται νά 
αίτηση τήν διάζευξιν «δΓ άποδεδειγμένην καί άσυμβίβαστον 
συμβίωσιν τών συζύγων παρατεινομένην έπί τριετίαν μετά 
έπανειλημμένους τοπικούς χωρισμούς». Ή διάταξις αΰτη 
διετηρήθη έν ίσχύι καί μετά τήν προσάρτησιν τής‘Κρήτης 
(ν. 147/1914 άρθρ. 2 έδ. 3), δέν κατηργήθη ύπό τοΰ ν. 2228/ 
1920 καί ΐσχυσε συνεπώς μέχρι τής κατά τήν 23 Φεβρουάριου 

' 1946 εισαγωγής τοΰ Άστικοΰ Κώδικος, ΈφηρμόσΟη χωρίς 
νά δημιουργήση ζητήματα ή σκάνδαλον ή νά κλονίση τον 
θεσμόν τού γάμου, άπό τοΰ 1914 δέ καί ύπό τών πολιτικών 
δικαστηρίων. ’Επίσης καί κατά τον ΣαμΚ (άρθρ. 229 § 
1 στοιχ. δ'), λόγος διαζυγίου ύπήρςεν ή πενταετής διάατασις, 
ένεκα τής όποιας άνέφικτος καθίστατο ή άποκατάστασις τής
συμβιώσεως.-- ;—ή ---------- —.------- -----------

ι
2..Ή άπό τής εισαγωγής τοΰ βυζαντι- 

νορωμαϊκοΰ δικαίου έξέλιξις.

Τά πολιτικά δικαστήρια, ώς εΐκός, έφήρμοσαν τό βυζ-αντι- 
νόν δίκαιον τοΰ διαζυγίου συμφώνως προς τούς έπιστημονι- 

, κούς περί ερμηνείας κανόνας. Τοΰτο άπετέλεσεν οπισθο
δρόμηση» έναντι τής εκκλησιαστικής πρακτικής, διότι οί 
άκαμπτοι καί άπηρχαιωμένοι βυζαντινοί λόγοι διαζυγίου 
ήσαν τελείως άκατάλληλοι. νά Ικανοποιήσουν τάς άνάγκας' 
συγχρόνου κοινωνίας. Οΰτως ένεφανίσΟησαν καί έπληθύνθη-’ 
σαν τά κατά συμπαιγνίαν διαζύγια. 'Οσάκις μέν άμφότεοοί 
οί σύζυγοι έπεΟύμουν τήν λύσιν τοΰ γάμου, έπλάσσοντο 
γεγονότα άνύπαρκτα έλλείψει πραγματικών. 'Οσάκις δέ 
έπεΟύμει τό διαζύγιον ό εις τών συζύγων, μή υπαρχόντων 
νομίμων λόγων, ύπέκυπτε εις τον εκβιασμόν τού έτέρου 
καί εξηγόραζε τήν συναίνεσιν του (β?,. Κ. Τριανταφυλλό- 
πουλον, ένθ’ άν. σ. 23).

Τό δημιουρ-,ηθέν ζήτημα κατέστησεν άναγκαίαν τήν εισα
γωγήν συγχρόνου περί διαζυγίου νομοθεσίας, οιος ύπήρςεν 
ό ν. 2228/1920. Διά τού .νόμου τούτου ήλπίζετο, ότι Οά 
έςυγιαίνετο ό θεσμός τοΰ γάμου καί τοΰ διαζυγίου διότι Οά 
ήτο δυνατόν νά λυθούν πάντες οί γάμοι όσοι έπασχον, άλλα 
καί μόνον αύτοί· ένώ θά άπεκλείετο ή λύσις τών γάμων όσων 

"δέν έπασχον. Ή έλπίς ύπήρξε ματαία, διότι τά κατά συμ
παιγνίαν διαζύγια έξηκολούθησαν, προστεθέντος καί έτέρου 
λόγου εύνοοΰντος αύτά! Πολλοί σύζυγοι προς άποτροπήν 
σκανδάλου, δέν έπαρουσίαζον τον πραγματικόν λόγον δια
ζυγίου.

Κατά τάς προεργασίας τοΰ ’Αστικού Κώδικος ούδεμία 
ένεφανίσθη πρόοδος πρός άντιμετούπισιν τών προβλημάτων 
τοΰ διαζυγίου, πλήν τής ένθέρμου ύπό τοΰ Μαριδάκη ύπο- 
στηρίξεως, τής· εισαγωγής τοΰ άντικειμενικοΰ κλονισμού, 
άποψιν, ήν ήκολούθησεν ό Σβώλος καί ό τέως πρόεδρος τοΰ 
Άρει ου Πάγου Τσαγρής. (βλ. Πρακτικά έν Σχ. Οίκ. Δ 
σ. 607 έπ.). Ούτως έ ’Αττικές Κώτις ήκολού-άητε τέν ν. 2228/ 
1920 μέ λεπτομερειακές τροποποιήτεις ιΐΐία ίτη μεταχείριτις 
τής μοιχείας άνδρός καί γυναίκας, άντιθέτως διάκρισις έπ| 
διατροφής μεταξύ ά.νδρός καί γυναίκας, άρθρα 1454 καί 1455, 
ένώ άλλως κατ’ άρθρ. 15 ν. 2228/1920).

'Η μετά τον ΑΚ νομολογία συνέχισε τήν.πρακτικήν τής 
συμπαιγνίας έπί τών κατά συναίνεσιν διαζυγίων, συστημα- 
τοποτήσασα μάλιστα έν τή πράξει οσάκις διαπιστοΰται έλ- 
λειψις άντιδικίας ταχυτέραν σχετικήν διαδικασίαν. Τά έν 
λόγω διαζύγια διηυκόλυνε καί ή δυνατότης παραιτήσεως άπό
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τών ενδίκων μέσον (ήδη αρθρον 606 ΚΠολΔ). Άπό της 
άλλης όμως πλευράς ή νομολογία των δικαστηρίων ύπήρξεν 
εποικοδομητική. Διότι εύχερώς χαρακτηρίζει ώς υπαίτια, 
γεγονότα τα όποια είναι τυχαία, ώς κυρίως ψυχικαί άνω- 
μαλίαι.διαφοραί ηλικία:, κοινωνικής θέσειυς μορφώσεως πνευ
ματικής άνσπτύξεως. νοοτροπίας κλπ. (βλ. Κουμάντον έν 
ΈρμΑΚ 1442 άριθ. 61 καί τούς ύπ’ αύτοϋ άναφερομένους). 
Ούτως έκαλύφθησαν περιπτώσεις αντικειμενικών κλονι- 
σθέντων γάμων.

Ζωηρά άπό τής ισχύος ήδη τοϋ ν.· 2228/1020 ύπήρξεν 
ή συζήτησις περί μεταρρυΟμίσεως αύτοϋ καί έπανειλημμέ- 
ναι αί προς τοϋτο προσπάθεια'.. Δύο ήσαν κυρίως αί επι
διώξεις : ή εισαγωγή τοϋ αντικειμενικού κλονισμοϋ καί ή 
άναγνώρισις ώς λόγου διαζυγίου τής μακροχρονίου δια- 
στάσεως των συζύγων. Πλέον έντονος ύπήρςεν ή δευτέρα 
επιδίωξις, έμφανισθεΐσα ήδη τό 1929, ή οποία ολίγου δεΐν 
να ικανοποιείτο νομοθετικώς τό 1932 (είχε ψηφισθή σχέ- 
διον νόμου υπό τής Βουλής, ταύτης δε διαλυθείσης, τό 
σχέδιον δεν υπεβλήθη εις τήν Γερουσίαν). Πρό δεκαετίας 
(1S .Μαρτίου 1965), υπεβλήθη σχετική πρότασις νόμου ε’.ς 
την Βουλήν περί μεταβατικής ρυθμίσεως τοϋ θέματος καί 
επηκολούθησεν εύρυτάτη συζήτησις. Έπί τοϋ θέματος εξέ- 
φρασαν τήν γνώμην των ό Άρτιος Πάγος (ΝοΒ 1966,611 
έπ.), αί Νομικαί Σχολαί των Πανεπιστημίου ’Αθηνών (ΕΕΝ 
33,- 515 έπ.) καί “Θεσσαλονίκης (Άρμεν. ΚΑ' 173 έπ.) 
καί οί Δικηγορικοί Σύλλογοι τών αυτών πόλεων (Άθηνώ,ν 
έν ΝοΒ 1966, 613). Πλήν τοϋ ’Αρτίου Πάγου δστις άπέ- 
κρουσεν άπλώς τήν μεταβατικήν ρύθμισιν τά λοιπά σώματα 
έκηρύχθησαν υπέρ τής μεταρρυθμίσεως τής περί διαζυγίου 
νομοθεσίας μέ διαφόρους προτάσεις ώς τήν εισαγωγήν τοϋ 
αντικειμενικού κλονισμού τήν παροχήν δικαιώματος λύσεως 
τοϋ γάμου καί εις τον υπαίτιον καί τήν μακροχρόνιον διά- 
στασιν (βλ. έν γένει Ροίλοΰ- Κουμάντου, Οίκογ. Δίκαιον, 
3η έκδ. 1965, Π ρολεγ. 1438-1462 άριθ. 22). Τέλος ή τότε 
συσταθεΐσα υπό τοϋ ‘ Υπουργού Δικαιοσύνης έπιτροπή πρός 
μελέτην τοϋ ζητήματος έτάχθη κατά πλέιοψηφίαν (10 πρός 
2) υπέρ .τής μεταρρυθμίσεως μέ διαφόρους· αποκλίσεις, τό 
έργον τηςομως διεκόπη ένεκα αλλαγής κυβερνήσεως.

Ή Εκκλησία τής Ελλάδος, ένώ κατά τό έτος 195S 
έδέχθη κατά συγκατάβασιν ώς λόγον διαζυγίου τήν έπί δε
καετίαν διακοπήν τής εγγάμου σύμβιώσεως (άπόφασις 
‘ίερας Συνόδου τής 17 Νοεμβρίου 1958), έκτοκτε έτάχθη 
αναφανδόν κατά πάσης μεταρρυθμίσεως τοϋ δικαίου τοϋ 
διαζυγίου (βλ. ’Εκκλησία (1968, 7 καί 11). Τοϋτο δέ μέ 
τό μάλλον αναιτιολόγητου έπιχείρημα ότι' ούτω θά έκλονί- 
ζετο ό ιερός θεσμός τοϋ γάμου, ένώ ούδόλως αποτελεί προ
στασίαν τοϋ θεσμού ή διατήρησις γάμων, οί οποίοι άπου- 
λεσαν τήν ουσίαν των: Φαίνεται, ότι ή Εκκλησία τής Ελ
λάδος έλησμύνησε τήν λαμπράν πρακτικήν τών έκκλη- 
σιαστικών. δικαστηρίων, όταν έχειρίζοντο τό θέμα τοϋ 
διαζυγίου (βλ. άνωτ. ύπό 1'.').

3. Τά προβλήματα.

Τό διαζύγιον αποτελεί θεσμόν, σχετικώς πρός τόν όποιον 
μεγάλη είναι ή αδυναμία τοϋ νομοθέτου νά συλλαβή καί νά 
ρύθμιση ίκανοποιητικώς τά άνακύπτοντα ζητήματα. ‘Η 
κοινωνική πραγματικότης έκφεύγει έν πολλοΐς τής δυνάμεως 
τοϋ νόμου. Ούτως εμφανίζεται καί παρ’ ήμΐν τό κατά τά 
έκτεθέντα (ύπό Α2) διεθνώς διαδεδομένου DE FACTO καί 
CONTRA LEGEM κατά συναίνεσιν διαζύγιον. Όταν οί 
σύζυγοι αποφασίσουν τήν λύσιν τοϋ γάμου των ό νομοθέτης 
εύρίσκεται έν άδυναμία νά τούς έμποδίση. Πολλά έπροτά- 
θησαν ματαίως, διότι έπίσής διεθνές είναι τό φαινόμενου των 
δικαστών, οί όποιοι όρθώς κάμπτονται εις- τήν έπιθυμίάν τών 
ενδιαφερομένων. Τό κατά συναίνεσιν όμως διαζύγιον συν
δέεται προς ώρισμένα δυσάρεστα' φαινόμενα. Πρώτον, ού- 
δέν κατ’ άρχάς ζήτημα έάν δέν υπάρχουν τέκνα, κυρίως άνή- 
λικα. ‘II τύχη πάντως τών τέκνων ένδιαφέρει τό δημόσιον 
συμφέρον καί ώς γνωστόν μικρότερος δι’ αύτά τραυματισμός 
είναι νά ζοϋν μετά τών διαπληκτιζομένων γονέων των, παρά

τό διαζύγιον αύτών, οδηγούν, πάντοτε εις άποξένωσιν προς 
τινα τών γονέων. Δεύτερον, ούδέν έπίσης ζήτημα εάν ή 
συναίνεσις τών συζύγων είναι έλευθέρα, έστω καί έπιτυγχα- 
νομένη κατόπιν δεδτκαιολογημένου περιουσιακού ανταλλάγμα
τος. Πολλάκις όμως ή συναίνεσις έξαγοράζεται έκβιαστι- 
κώς, όπερ άποδοκιμαστέον. Τρίτον, ή συμμετοχή τών συ
ζύγων εις παρωδίαν δίκης μειώνει ασφαλώς τον σεβασαον 
αυτών πρός τό δίκαιον καί τήν δικαιοσύνην- έπιχείρημα άντι- 
στρεφόμενον ύπέρ τής νομιμοποιήσεως τοϋ κατά συναίνεσιν 
διαζυγίου. Έξ άντιθέτου τό κατά συναίνεσιν διαζύγιον διευ
κολύνει τήν συγκάλυψιν τών πραγματικών λόγων, ιδία Μοι
χείας, ή δημοσία έμφάνισις των όποιων θά έδημιούργη σκάν- 
δαλον, τόσον διά τούς συζύγους όσον καί διά τά τέκνα.

Περί τής παρ’ ήμΐν διαδόσεως τοϋ κατά συναίνεσιν δια
ζυγίου, ελλείψει ειδικής στατιστικο-κοινωνιολογικής με
λέτης, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ότι τά έν λόγω δια
ζύγια άνέρχονται τουλάχιστον εις τό 50 ’ή τοϋ όλου'άριθμοϋ 
τών διαζυγίων. Τοϋτο δέ, άφοϋ τά έκδιδομενα δΓ ισχυρόν 
κλονισμόν διαζύγια ύπερβαίνουν τό 70% καί τά κοινή ύπαι- 
τιότητι τό 50% συμφώνως πρός τήν Στατιστικήν τής Πο
λιτικής Δικαιοσύνης τών τελευταίων ετών (Σκορίνη ^ Πα- 
παρρηγοπούλου, Οΐ λόγοι διαζυγίου κλπ. 1971 σ. 183 έπ. 
άναβιβάζει μάλιστα τό ποσοστόν τών κατά συναίνεσιν δια
ζυγίων εις 77-80%).

"Ετερον πρόβλημα είναι τό τών άπό μακρυϋ έν διχστάσει 
τελούντων συζύγων. Καί τοϋτο είναι διεθνές φαινόμενου, 
διότι ό σύζυγος ό συναισθανόμενος τήν συμβίωσιν ώς άφό- 
ρητον θά έγκαταλείψη ασφαλώς τόν έτερον- ούδεμία δέ δύ- 
νχμις, πολύ δέ όλιγώτερον ό νομοθέτης, δύναται νά τόν 
έξαναγκάση πρός έπάνοδον εις τήν έγγαμον συμβίωσιν. 
Εις τάς χώρας αί όποΐαι παρέχουν δικαίωμα διαζυγίου εϊς 
τόν υπαίτιον τό φαινόμενου είναι περιωρισμένον. Έν προ- 
κειμένω συνήθως υπαίτιος είναι ό άνήρ. Οντος θεωρών τον 
γάμον ως άποτυχόντα, ή, όπερ συχνότερον, υπαίτιος ών 
καί μή άνεχόμενος τάς άντιδράσεις τής συζύγου του, άφί-5 
σταται τής εγγάμου σύμβιώσεως. * Η σύζυγος άρνεϊται τήν 
συναίνεσιν της εις τό διαζύγιον, ένίοτε μάλιστα δεδικαιολο- 
γημένως. Διότι πιθανώς δέν δύναται νά έξεύρη πλέον νέον σύν
τροφον (νά ξανακάνη τήν ζωήν τη ς) καί συνάμα διότι κινδυνεύ
ει νά μείνη άπροστάτευτος. Πολλάκις έξαρταται μόνον άπό 
διατροφήν, δυσχερώς εΐσπραττομένην, καί κινδυνεύει έάν. 
έπιζήση τοϋ συζύγου, ήλικιωμέ'/η πλέον, νά στερηθή τών 
πάντων ώς μή έχουσα δικαίωμα έπί τής κληρονομιάς ή 
της συντάξεως. Πολλάκις όμως ή άρνησις τής συζύγου είναι 
άδικαιολόγητος, οφείλεται εις έκδίκησιν ή εις οικονομικούς 
υπολογισμούς, νά λάβη δηλαδή σύνταξιν ή τήν νόμιμον μοί
ραν. Βεβαίως τά αίτια άρνήσεως τής συζύγου δυνατόν νά 
είναι μικτά.

Τό άποτέλεσμα τής ώς άνω καταστάσεως είναι νά ευνο
ούνται αί έξώγαμοι σχέσεις,έμφανώς συνήθους τοϋ άνδρός. Ού- 
τος ένίοτε δημιουργεί νέαν οικογένειαν έν παλλακεία έξ ής γεν- 
νώνται καί έξοόγαμα τέκνα. Συνέπεια άσφαλώς άπό πάσης 
άπόψεως καταδικαστέα. Περί τοϋ άριθμοϋ τών έν διαστάσει 
ζευγών, τών συνέπεια τής καταστάσεως ταύτης μονίμων 
έξιυγάμων σχέσεων καί τών έκ τούτων γεννηθέ/των τέκνων, 
μόνον είκάσίαι είναι δυναταί. Έπεχειρήθη δίς ύπό τοϋ ’Εθνι
κού Κέ/τρου Κοινωνικών ’Ερευνών ή μελέτη τυϋ ζητήμαπς, 
άλλα έρευνα προσέκρουσεν εις τήν έλλειψιν πάσης συν
εργασίας έξ άμφοτέρων τών πλευρών. Πάντως, δέον νά 
ληφθή ύπ’ οψιν, ότι αί κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν δε - 
κταί γενόμεναι άγωγαί διαζυγίου άνέρχονται 1 σχεδόν εις. 
πεντήκοντα χιλιάδας. Έναντι τούτων άπερρίφθησαν πο- 
σοστόν μικρότερου τοϋ 10%, ήτοι περίπου 4.500. Εις τόν 
άριθμόν αυτόν δέον νά προστεθή καί ό άριθμός τών όσων 
έκριναν ματαίαν τήν έγερσιν άγωγής. Άπό τό σύνολον δέ 
νά άφαιρεθή ό άριθμός τουν έν τώ μεταξύ λυθέ /των θανάτου 
ή καί διαζυγίω τοιούτων γάμου··. Έκ τούτων πάντως συνά
γεται, ότι ό άριθμός τών έν διαστάσει συζύγων δέν άνέρ- 
χεται εις δεκάδας χιλιάδων. "Οσον άφορα δέ εις τόν άριθμόν 
τών έξωγάμων τέκνων, ούτος άνέρχεται εις 34.000 περίπου 
διά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν. Κατ’ άκολουθίαν άσφ.λώς
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δεν άνέρχονται εις δεκάδας χιλιάδων καί τά εξώγαμα, τά 
γεννηθέντα έν σχέσει παλλακείας, ίδρυθείσης συνεπεία 
αδυναμίας λύσεως υφισταμένου γάμου. "Αλλωστε ώς προς 
αύτά υπάρχει κατά νόμον ή δυνατότης μερικής τακτοποιή- 
σεώς των δι’ εκούσιας άναγνωρίσεως.

Αίτια τών άνωτέρω προβλημάτων είναι τά αύτά ώς καί 
διεθνώς, ήτοι ή άποτυχία τής αρχής^ τής ύπαιτιότητος, 
ή όποια δυσχερώς άποδεικνυομένη καί έξακριβουμένη έμπο- 
δίζει την λύσιν ύπαιτίως κλονισθέντων γάμων, οδηγούσα εί
τε εις την εξαγοράν τής συναινέσεως είτε εις την διατήρησιν 
άλυτων από μακροϋ νεκρωθέντων γάμων.

'Έτερον πρόβλημα, άπτόμενον τοϋ παρόντος θέματος, 
είναι τό τών παρανόμων συμβιώσεων. Τοιαϋται εμφανί
ζονται συνήθως εις την αγροτικήν καί την εργατικήν τάζιν, 
εύλογοϋνται δέ καί έκ τής γεννήσεως τέκνων. Τά αίτια εί
ναι συνήθως άδιαφορία τής κοινωνικής τακτοποιησεως των 
σχέσεων. Ενίοτε όμως υπάρχει καί ή άδυναμία λ.ύσέως υφι
σταμένου γάμου ένεκα άνεπαρκείας τοϋ δικαίου, δισταγμών 
πρό τής δίκης, άνεχείας, παραγραφής κλπ. Το ζήτημα άνε- 
κινήΟη πρό τοϋ τελευταίου πολέμου, μάλιστα δέ και τή 
πρωτοβουλία τής Εκκλησίας. Άφοϋ περιωρίσθησαν τά 
κωλύματα γάμου (ά.ν. 2017/1939), έπεδιώχθη ού μόνον ή 
στέψις τών παρανόμων ζευγών, άλλά καί ή λύσις τυχόν υφι
σταμένων γάμων, ώστε νά καταστή ή νομιμοποίησις τών 
σχέσεων. ’Επί τοϋ θέματος δεν υπάρχουν νϋν στοιχεία 
ελλείψει σοβαράς'έρεύνης) πρβλ. περί τών ανωτέρω Σόντην 
έν Θεμ. Ν' σ.'491 έπ.).

Γ' Αί γενικαί γραμμαί τοϋ προσχεδίου <·'

1, Έπί μτοϋ κατά σύναίνεσιν διαζυγίου.. . ·'

:; Εύθεία λύσις τοϋ ζητήματος θά ήτο ή καί παρ’ ήμϊν εισ
αγωγή τοϋ κατά σύναίνεσιν διαζυγίου.: Τούτο θά έπέτρεπε 
τήν θέσπισιν προϋποθέσεων ελλείψει τών οποίων ή κοινή 
σύναινέσεϊ λύσις τοϋ γάμου‘είναι σήμερον πολύ εύκολωτέρα. 
Οϋτώ δύναται νά ζητηθή ελάχιστη διάρκεια τοϋ γάμου, ώστε 
νά έχη ούτος δοκιμασθή έπαρκώς" κατώτατον δριον ηλικίας 
τών συζύγων, έγγυώμενον τήν ωριμότητα αύτών νά έξα- 
κριβοϋται ΰπό τοϋ δικαστοϋ το άνεπηρέαστον καί ειλικρινές 
τής συναινέσεως, νά δύναται ούτος όπως όρίζη χρονικόν 
διάστημα διασκέψεως κλπ. Εις ταϋτα δέον νά' προστίθεται 
καί συμφωνία περί τών συνεπειών τοϋ διαζυγίου διότι είναι 
άδιανόητον νά συμφωνούν οί σύζυγοι περί τής λύσεώς τοϋ 
γάμου των, άνευ συμφωνίας περί τών έκ τής λύσεως ταύτης 
συνεπειών.

Ή άνωτέρω λύσις δέν ήτο δυνατόν νά άντιμετωπισθή 
υπό τής άρμοδίας ’Επιτροπής, διότι δέν είχε δοθή προς αύτήν 
^σχετική έντολή υπό τοϋ Ύπουργοϋ Δικαιοσύνης. Πάντως 
ή νομιμοποίησις τοϋ κατά σύναίνεσιν διαζυγίου άποτελεί 
σοβαράν μεταρρύθμισιν, τής όποιας δέον νά προηγηθή 
συζήτησις καί σφυγομέτρησις τής κοινής γνώμης, νομικών 
καί μή. Οί νεώτεροι δικασταί καί οί δικηγόροι κλίνουν σα
φώς υπέρ τής λύσεως ταύτης. Πιθανώς δέ καί ή κοινωνία 
νά είναι έτοιμος όπως τήν δεχθή διότι κοινή συνείδησις έχει 
γίνει ότι διαζύγιον δέν έπιτυγχάνεται άνεύ συναινέσεως τοϋ 
,ρτέρου όστις «δίνει ή δέν δίνει το διαζύγιον». Το θέμα θά 
έξετασθή άσφαλώς εις τήν έπικειμένην εύρυτέραν μεταρ- 
ρύθμισιν τοϋ οικογενειακού δικαίου ότι θά μελετηθή εγ
γύτερον τό θέμα καί θά ΰπάρχη ή -δυνατότης νά ληφθή ύπ’ 
•οψιν ή πείρα έκ τής έφάρμογής τοϋ Οεσμοϋ εις τήν άλλοδαπήν 
ιδία έν Γαλλία.

Παρά την μή άναγνώρισιν τοϋ κατά σύναίνεσιν διαζυγίου 
επιδιώκεται διά τοϋ Σχεδίου, όπως ή όλη διαδικασία κατασιή 
'είλικρινεστέρα. Διά τής εισαγωγής τοϋ αντικειμενικού κλο
νισμού (άρθρ. 1) τά προβαλλόμενα γεγονότα ώς έπί τό 
πλείστον δέν θά είναι πλαστά. Εις τό αύτό άποτέλεσμα οδηγεί 
ή δυνατότης συνομολογήσεως τής ύπαιτιότητος (άρθρ. 4 
καί 5). Ό άνυπαίτιός σύζυγος πλήν τοϋ δικαιο'ιματος δια
τροφής, θά έ'χη έναντι τοϋ υπαιτίου καί δικαίωμα εύλογου 
άποζημιώσεως (άρθρ. 7ή"Οΰτω Οά έξοβελισθοΰν μερικώς οί

έκβιασμοί καί θά προστατευθοϋν νομίμως-πλέον τά δεδι- 
καιολογημένα συμφέροντα τοϋ άνυπαιτίου συζύγου. Τέλος 
αί συμφωνίαι τών συζύγων περί τών συνεπειών τοϋ δια
ζυγίου θά είναι ίσχυραί έπικυρούμεναι ύπό τοϋ δικαστηρίου 
(άρθρ. 10)'οΰτω 0ά άποφεύγεται ό κίνδυνος αί έν λόγω 
συμφωνίαι νά θεωρούνται άνήθικοι καί νά καταρτίζωνται 
εικονικώς. . j ~

2. Έπί τής μακροχρονίου διαστάσεως.

Πλέον θαρραλέα είναι ή άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος 
τούτου ύπό τοϋ Σχεδίου. Συνάμα ώριμος είναι ή κοινή 
γνώμη, όπως τήν δεχθή ένώ ούδέν μέσον θεραπείας παρέ
χει τό δίκαιον ή ή δικαστηριακή πρακτική.

Βασική αιτιολογία τής ρυθμίσεως είναι, ότι ούτε ή 
πολιτεία ούτε ή κοινωνία άλλά ούτε καί ή ’Εκκλησία έχουν 
συμφέρον εις τήν διατήρησιν νεκροθέντων γάμων. Τούτο δέ 
άνεξαρτήτως τοϋ αν πταίη τις τών συζύγων ή οϋ. Ή δια- 
τήρησις τών έν λόγω γάμων δημιουργεί εστία κοινωνικής μο- 
λύνσεως καί είναι άπότοκος μεγάλης δυστυχίας οδηγεί κατ’ 
άνάγκην εις έξωγάμους σχέσεις, μονιμοποιουμένας εις 
σχέσιν παλλακείας, καί ένίοτε εις τήν γέννησιν έξωγάμων 
τέκνων. Τά άποτελ.έσματα ταϋτα είναι ήθικώς καί κοινω
νικούς πολ,ύ πλ,έον επιβλαβή άπό τήν λ.ύσι,ν γάμων, οί όποιοι 
άπώλ.εσαν πάσαν έννοιαν.I — « ' »

Δέν πρόκειται περί αύτομάτου διαζυγίου, ώς συνήθως 
λ,έγεται. Λύτόματον 0ά ήτο τό διαζύγιον, άν ήρκει ή πάροδος 
χρόνου, μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ οποίου, ό γάμος θά 
έλ.ύετο αύτοΓ καίως ένώ κατά τά προτεινόμενα θά άπαιτείται 
δικαστική κ; ίσις. Τό δέ δικαστήριον δέν θά έρευνα μόνον 
τήν συμπλήρωσιν τοϋ χρόνου, 'άλλά καί έτέράς προϋποθέ
σεις : τήν ΰπαοξιν διαστάσεως καί τήν ελλειψιν έλ.πίδος 
άποκ'αταστάσεως τής εγγάμου συμβιώσεως (άρθρ. 1, περί 
τής έννοιας τών έν λ.όγω προϋποθέσεων βλ. κατωτ. τήν έπί 
τοϋ νέου άρθρου 1442§2 άνάλυσιν). Επίσης ό έναγόμενος 
θά έχη μέσα ύπερασπίσεως ίδια τήν ένστασιν καταχρήσεως 
δικαιώματος (βλ. αύτόθι κατωτ.).

Συνάμα λαμβάνεται πρόνοια καί διά τον άνυπαίτιον σύ
ζυγον διότι τό διαζύγιον Οά δύναται νά έκδοθή εις βάρος τοϋ· 
ένάγοντος. Καί ό άνυπαίτιός, κατά τά ήδη έκτεθέντα πλ.ήν 
τοϋ δικαιώματος διατροφής, Οά έχη καί δικαίωμα εύλογου 
άποζημιώσεως (άρθρ. 7)· Πρόσθετοι δυσμενείς συνέπειαι 
διά τά τέκνα δέν θά άνακύψουν. Διότι οί σύζυγοι έζων άπό 
έτών κεχωρισμένως, ή οικογένεια είχε διασπασθή καί ό,τι 
κακόν διά τά τέκνα Οά έχη ήδη συντελ.εσθή.

Ό φόβος ότι θά κλ.ονισθή ό θεσμός τοϋ γάμου, άφοϋ θά 
άρκή ή αναμονή-μερικών έτών πρός λ.ύσιν αυτού, κρίνεται ά- 
δικαιολόγητΟς. Τό νά άποφασίση τις καί νά προχωρήση 
εις -τήν διάλ.υσιν τοϋ γάμου του καί τής οικογένειας του, 
ώστε νά άνακτήση τήν έλευθερίαν του μετά σειράν έτών, 
ούδόλ.ως είναι πιθανόν. Τοϋτο θά συμβή μόνον έάν ύπάρχουν 
άλλα σοβαρά αίτια, τά όποια θά ώδήγουν ούτως ή άλλως 
εις το αύτό άποτέλ.εσμα. Βεβαίους θά ύπάρξουν καί εξαι
ρέσεις, άλλ’ αύται δέν άρκ.οϋν διά νά κλονίσουν τον θεσμόν 
τοϋ γάμου.

Ώς χρονικόν διάστημα διαστάσεως προτείνεται ή εξαετία. 
Ικανά είναι κατ’ άρχήν τά πέντε έτη. ώστε νά άποτρέπουν άπό 
τήν λ.ήψιν έσπευσμένων καί έπιπολ.αίων αποφάσεων. Συνάμα 
ό χρόνος δέν πρέπει νά είναι πολύ μακρύς, διότι θά παρέχη 
τήν δυνατότητα άνηθίκών εκβιασμών εις βάρος τοϋ ένά
γοντος συζύγου.

Διά τήν έξασφάλ,ισιν τής νομιμοποιήσεως τών ίδρυθεισών 
έξωγάμων σχέσεων δέν παρίσταται αναγκαία ή κατάργησις 
τοϋ πρό πολλοϋ πεπαλαιωμένου κατ’ άρθρ. 23Θ2 ΛΚ κω- 
λ.ύματος τής μοιχείας. Τό ζήτημα Οά έξετασθή εις τό πλ αί
σιον τών κωλυμάτων τοϋ γάμου έ / γένει σ/ετικώς πρός τήν 
σχεδιαζομένην εύρυτέραν μεταρρύθμισιν τοϋ οικογενειακού 
δικαίου. "Ηδη κατ’ άρθρ. 357 Ποινικ. δέν ύφίσταται κίν
δυνος καταδίκης διά μοιχείαν εις περίπτωσιν μακροχρονίου 
διαστάσεως.
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3. Νομοτεχν', κ ά.

Έν τη διατυπώσει των νέων διατάξεων κατεβλήθη προ
σπάθεια διατηρήσεως τοϋ γλωσσικού ύφους τοϋ Κώδικος, 
ώστε νά μή εμφανίζονται αϋται ώς ξένον έν αύτώ σώμα.

Επίσης διετηρήθη ή αυτή σειρά των άρθρων καί δεν 
ηύξήθη ό αριθμός αυτών.

Λεν διετηρήθη όμως καί ή αυτή άρίθμησις (άρθρ. !J). 
Κατέστη άναγκαία ή προσθήκη τοϋ άρθρου 10 τοϋ άφορώντος 
εϊε τάε συμφωνίας των συζύγων περί των συνεπειών τοϋ 
διαζυγίου. Έξ άλλου τδ άρθρον 1455, τό ρυθμίζον τήν 
διατροφήν τοϋ άνδρός εις περίπτωσιν ΰπαιτιότητος τής 
γυναικός, καταργεϊται κατόπιν τής επιταγής τοϋ Συντάγμα
τος, άρθρον 4 § 2 (άρθρον 9 τοϋ Σχεδίου) καί συνεπώς δεν 
ύπήρξεν άνάγκη παρενθέτων άρθρων.

Λ' Το' προσχέδιον.·

Έπί τοϋ άρθρου 1 § 1 (νέον 1442 § 1).
1. Διά τοϋ άνωτέρω άρθρου άντικαθίσταται τό άρθρον 

1442, ΑΚ, είσάγονται δέ νέμω δύο λόγοι διαζυγίου, οί 
όποιοι ούσία άποτελοϋν ένα. Ή κατά τήν § 2 αθεράπευτος 
πενταετής διάστασις ούδέν άλλο είναι ή τεκμαιρόμενος άντι- 
κειμενικός κλονισμός. Τό γεγονός τοΰτο καθιστα πλήν άλλων 
άναγκαΐαν τήν εισαγωγήν τοϋ . αντικειμενικού κλονισμού.

2. Διά τοϋ καλουμένου άντικειμενικοϋ κλονισμού (όρθό- 
τερον άνυπαιτίου. κλονισμού) καλύπτεται εύρύτερον πεδίον 
περιπτώσεων, διότι δεν άπαιτεΐται πλέον ως στοιχείου τοϋ 
πραγματικού ή κατά τό ΐσχϋον άρθρον 1442 ύπαιτιότης. Αί 
ένταϋθα έμπίπτουσαι πρόσθετοι περιπτώσεις άνυπαίτιοι 
καί προκαλοϋσαι κλονισμόν, δυνατόν νά όφείλωνται, εις διά
φορα αΐτια. Φυσικά: ώς. αθεράπευτος άσθένεια καί άναπηρίαι, 
μεγάλη διαφορά ηλικίας, ελλείψεις ή άνωμαλίαι περί τάς 
συζυγικάς σχέσεις Ψυχικά. : ώς ψυχικαί άνωμαλίαι ασυμβί
βαστα ιδιοσυγκρασίας καί χαρακτηρος. Πνευματικά : ώς 
διαφοραί μορφώσεως καί ενδιαφερόντων. Κοινωνικά: ως 
διαφοραί ανατροφής ή κοινωνικής θέσεως. Δηλαδή έν γένει 
άνυπαίτια γεγονότα έχοντα ώς συνέπειαν νά μή ύπάρχη 
σωματική, ψυχική ή πνευματική κοινωνία τών συζύγων.'· 
Τά αίτια ταΰτα δυνατόν νά είναι αρχικά, ώς έπί κακού ΰπο-, 
λογισμοΰ περί τής καταλληλότητος τών εις γάμον ερχομένων" 
άλλά καί έπιγενόμενα έπί διαφορετικής έξελίξεως τών συ
ζύγων (βλ. διά τά'έν Ελβετία διδασκόμενα καί νομολογού-
μενα BUHLER, έν BERNER KOMMENTAR, άεθο. 
142 άριθ. 50 έπ.).

ΓΙολλ.άκις τά άνωτέρω αΐτια δυσχερώς διακρίνονται, έάν 
είναι υπαίτια ή ου. Παράδειγμα καί ή νομολογία τών ήμε- 
τέρων δικαστηρίων έπί τοϋ θέματος, καθ’ ήν εύχερώς χα
ρακτηρίζονται ταϋτα οός υπαίτια καί πολλοί γάμοι έλύθησαν 
ένεκα λόγων έκ τών άμέσως άνωτέρω άναφερομένων (βλ. 
άνωτ. υπό Β' 2). Προσέτι τά έν λόγω' αΐτια δημιουργούν 
ώς έπί τό πλεϊστον διενέξεις αί όποΐαι καταλήγουν εις τήν 
γένεσιν υπαιτίων λόγων διαζυγίου. Καί έάν μέν ή ύπαιτιότης 
είναι κοινή ή ύπάρχη ύπέρ τοϋ έπιθυμοϋντος τό διαζύγιον, 
λύεται ό γάμος. Άλλως ό μόνος ύπαίτιος σύζυγος είναι 
καταδικασμένος έφ’ όρου ζωής εις δεσμόν άπολέσαντα τήν 
σημασίαν του τούτο, δέ χωρίς νά πταίη, διότι τά άρχικά 
αΐτια δεν δφείλονται εις ύπαιτιότητα. αύτοϋ.

Πράγματι ή τελική δικαιολογία τοϋ αντικειμενικού κλο
νισμού είναι ή λύσις γάμου μή δημιουργήσαντος ή μή δια- 
τηρήσαντος τήν ουσίαν αύτοϋ·: τήν κοινωνίαν σωμάτων 
καί ψυχών. -·

3. Ήδη στοιχεία τοϋ πραγματικού, τής § 1 τοϋ νέου άρθρου 
1442 παραμένουν ,τό άντικείμενον τοϋ ισχυρού κλονισμού 
καί τό ύποκειμενικόν τοϋ άφορήτου τής συμβιώσεως διά 
τον ένάγοντα. Μεταξύ αύτών πρέπει νά ύφίσταται αιτιώδης 
συνάφεια, δηλαδή τό άφόρητον νά είναι άπότοκον τοϋ κλο
νισμού. 'II κρίσις περί τοϋ άφορήτου όμως δεν είναι καθαρώς 
ύποκειμενική «Βασίμως κατά τήν φρασεολογίαν τοϋ νόμου 
πρέπει νά είναι αφόρητος ή έξακολούθησις τής συμβιώ-

σειυς. Τούτο σημαίνει, ότι ού μόνον εις τον συγκεκριμένο 
σύζυγον δέον νά είναι άφόρητος ή συμβίωσις, άλλά κο 
άντικειμενικώς διά πάντα σύζυγον τοϋ αύτοϋ έπιπέδοι

’Εν τή διατυπώσει τής νέας διατάξεως ήκολουθήθη πλήρω 
τό έδ. ! τοϋ ίσχύοντος άρθρου 1442. Διότι ή παρ’ ήμΐν έπι 
στήμη καί πράξις έχει εθισθή προς τήν διατύπωσιν αύτήν κ.α 
τήν ορολογίαν. Ίδια έκρίθη σκόπιμο ν νά μή άντικατασταθ' 
ό όρος « κλονισμός», διά τοϋ όποιου δεν άποδίδεται έπαρκώ 
ό γερμανικός ZERRL ΤΤί NG αντί τοϋ όρθοτέρου συντριβ: 
ή κατάρρευσις τοϋ γάμου ώς λίαν παραστατικούς ό άγγλικό 
BREAK DOWN OF .MARRIAGE. Πάντωε ή έννοια τοί 
ισχυρού κλονισμού είναι ότι ό γάμος δέον νά έχη όριστικώι 
συντριβή ή καταρρεύση.

Τό έδ. 2 τοϋ ίσχύοντος άρθρου 1442 καθίσταται περιττό' 
κατόπιν τής εισαγωγής τοϋ αντικειμενικού κλονισμού. Διότ 
ή ίσχύουσα διάταξις ρυθμίζει περίπτωσιν, καθ’ ή
παρ ά τον κλονισμόν, αποκλείεται τό προς διάζευξιν δικαίωμα 
έάν ύπάρχη ύπαιτιότης άμφοτέρων τών συζύγων, άλλ’ c 
κλονισμός οφείλεται κυρίως εις τον αίτοΰντα ( ή διάταξι: 
ώς γνωστόν έδημιούργησε μεγάλα προβλήματα έν τ? 
έφαρμογή της βλ. Κουμάντον έν ΈρμΑΚ 1442 άριθ. S1 
έπ). ’Ήδη ύφισταμένου κλονισμού ό μέν γάμος κατ’ άρχήν 
θά λύεται, ή δέ ύπαιτιότης—πλήν τών κατωτέρω ύπό 4 
έκτΐθέμενών—θά έχη σημασίαν μόνον ώς πρός τάς συνέπειας 

' τοϋ διαζυγίου (άρθρ. 5 νέον 1450 παρ. 2 βλ. εις αυτό ύπό 3).

4. Εις ήν περίπτωσιν ό κλονισμός είναι ύπαίτιος δύναται 
ό ένάγων νά έπικαλεσθή τό έν λόγω στοιχεΐον κατ’ άρθρον 4 
(νέον άρθρ. 1449 παρ. 2) μέ τον σκοπόν τό διαζύγιον νά 
έκδοθή εις βάρος τοϋ έναγομένου. Τό αυτό δέ δικαίωμα έχει 
κατ’ άρθρ. 5 (νέον άρθρ. 1451 παρ. 1) καί ό έναγόμενμς έάν 
ό διαπιστούμενος κλονισμός οφείλεται εις ύπαίτιον παρά
πτωμα τοϋ ένάγοντος. Ούτος δέ καί δι’ άπλής αΐτήσεως δύ- 
ναται νά ζητήση όπως ό γάμος λυθη ύπαιτιότητι τοϋ ενά
γοντας.

Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν, έάν δηλαδή ό κλονισμός 
οφείλεται εις ύπαιτιότητα τοϋ ένάγοντος, γενναται τό ζή
τημα κατά .πόσον ούτος θά έχη δικαίωμα διαζυγίου: Ρητώς 
άποκλείεται τούτο ύπό τοϋ γερμανικού νόμου περί γάμου 
§48 έδ. 2 ύπέδ.1 καί τοϋ έλβΑΚ άρθρ. 142 έδ. 2. Κατά τό- 
ύπέδ. 2 τής γερμανικής διατάξεως ή σχετική άντίρρησις 
τοϋ έναγομένου δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν, έάν είναι άδι- 
καιολόγητος κατά τά είδικώτερον έν αυτή οριζόμενα" άλλά. ή 
γερμανική ρύθμισις - πολύπλοκος καί λεπτομερειακή — έδη
μιούργησε προβλήματα κατά τήν έφαρμογήν της.

'Ομοίως γίνεται δεκτόν, έν Ελβετία ότι 6 έναγόμενος επι
καλούμενος, τήν ύπαιτιότητα τοϋ ένάγοντος, δυνατόν νά 
άποκρουσθή ένεκα καταχρήσεως δικαιώματος (Βλ. BU
HLER), ένθ’ άν. άρθ. 14 άριθ. 143 έπ.). "Ηδη τό γερμανικόν 
σ/έδιον άγνοΰν τόσον -τήν γενικήν έννοιαν τής καταχρήσεως δι
καιώματος όσον καί τήν άρχήν τής ύπαιτιότητος έπί τών 
λόγων διαζυγίου, εισάγει διά τής νέας §1568γερμ ΑΚ έν- 
στασιν, δυνάμει τής οποίας δέν λύεται ό γάμος, έάν ό εναγό
μενος άποδείξη μ έξαιρετικά γεγονότα — πλήν* οίκονο- 
μικών-^-δυνάμει τών όποιων ή λύσις τού γάμου θά ήτο δι’ 
αυτόν ιδιαιτέρως ,έπαχθής κλπ.. Όμοίαν ένστασιν εισάγει 
καί ό,νέος γαλλικός νόμος (νέον άρθρ. 240), δυνάμει τής 
οποίας άπορρίπτεται ή άγωγή διαζυγίου έάν ή λύσις τοϋ 
γάμου έχη ιδιαιτέρως σκληράς οίκονομικάς ή ήθικάς συν
έπειας διά τον έναγόμενον.

Ή κατά τά άμέσως άνωτέρω εισαγωγή ειδικής, τίνος, 
ρυθμίσεως ή παρόμοιας ένστάσεως έκρίθη περιττή, τού 
θέματος καλυπτόμενου πλήρως ύπό τής γενικής διατάξεως 
τοϋ άρθρου 281 ΑΚ. Ούτως ή αΐτησις ένάγοντος ύπαιτίου 
τού κλονισμού άποκρούεται ώς άντιτιθεμένη πρός τήν 
"καλήν πίστιν. διότι ή έπίκλησις τής ιδίας ύπαιτιότητος πρός 
θεμελίωσιν δικαιώματος άντίκειται πρός τήν καλήν \ πί- 
στιν. Περαιτέρω έάν ή λύσις τοϋ γάμου έχη ιδιαιτέρως 
έπαχθεΐς ή σκληράς συνέπειας, ήθικάς ή καί οίκονομικάς 
διά τον έναγόμενον ή τά τέκνα, τούτο θά άντίκειται πρός τά
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χρηστά ήθη καί προς τον σκοπόν τοϋ δικαιώματος. "Οθεν 
αί σχετικαί περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ύπό της κατα- 
χρήσεως δικαιώματος χωρίς νά καθίσταται αναγκαία ει
δική ρύθμισις ή οποία είναι ένδεχόμενον νά.,μή καλύπτη 
αύτάς πλήρως. Παραμένει τδ θέμα, εάν άπαιτήται ειδική 
μνεία της καταχρήσεως δικαιώματος (ως ΑΚ 1386, 1387 
και 1502). Τοιαύτη μνεία δυνατόν νά όδηγήση εις παρερμη
νείαν, ότι κατά τά λοιπά καί δή ώς προς τούς λοιπούς λό
γους διαζυγίου δεν τυγχάνει εφαρμογής ή άρχή τής κατα
χρήσεως δικαιώματός. Ήδη κατόπιν τής ορθής νομολογίας 
τοϋ Άρείου Πάγου (Όλομ. 724/1974 ΝοΒ 1974, 930)
ούδέν ζήτημα'γεννάται περί τοϋ ότι ή ένστασις καταχρήσεως 
δικαιώματος χωρεΐ καί κατά τής προς διάζευξιν άξιώσεως, 
Συνεπώς περιττή καί επικίνδυνος είναι ή θέσπισις ειδικής 
διατάξεως. ·

Έξ άλλου καί ό ένάγων θά δύναται νά άποκρούση την 
ένστασιν τής καταχρήσεως δικαιώματος, είτε διότι δεν 
ύφίστανται αί προϋποθέσις της είτε διότι αυτή άσκεΐται ~ 
καταχρηστικώς. Τοϋτο θά συμβαίνη οσάκις ίδια ό εναγόμενος 
κατά το φαινόμενον έμμένη εις τήν διατήρησιν τοϋ γάμου, 
ένω πράγματι δεν τήν επιθυμεί ή κατέχεταί άπύ μίσος, 
έκδίκησιν περιφρόνησιν κλπ. προς τον ένάγοντα (βλ. Βθ- 
hler, ένθ’ άν άρθρ. 142 άριθ. 149 έπ. τςερί των κατά τό 
ελβετικόν δίκαιον διδασκομένων καί νομολογοϋμένων). Καί 
ταϋτα προκύπτουν έκ τής ερμηνείας άβιάστως χωρίς νά 
ΰφίσταται άνάγκη ρητής μνείας περί άντενστάσεώς τίνος 
τοϋ ένάγοντος. Έν γένει δέ ό δικαστής θά πρέπει νά σταθμίση 
εάν ή λύσις τοϋ γάμου θά είναι έπαχθεστέρα διά τόν έναγό-' 
μενον άπδ τήν διατήρησιν αύτοΰ διά τον ένάγοντα καί' 
άντιστρόφως. ..........'; .

Έπί τόΰ άρθρου 1 § 2 (νέον 1442 § 2). -

1.. Διά τήν έν γένει αιτιολογίαν τής ανωτέρω διατάξεως' 
βλ. άνωτ. υπό Γ, 1. .*..

Στοιχεϊον τοϋ πραγματικοΰ τής διατάξεως είναι ή δπαρξις 
διαστάσεως μεταξύ των συζύγων στοιχεία δέ τής έννοιας 
τής διαστάσεως είναι έν πρώτοις ή διακοπή τής κατ’ άρθρ. 
1386 AΚ έγγάμου συμβιώσεως. Δεν άρκεΐ όμως τό άντι- 
κειμενικόν τοϋτο στοιχεϊον άλλά άπαιτεΐται, καί τό υπο
κειμενικόν δηλαδή πρόθεσις άμφοτέρων ή καί τοϋ ενός μόνον 
των συζύγων περί οριστικής διακοπής τής συμβιώσεως. Ή 
άνευ τής προθέσεως ταύτης χωριστή διαβίωσις, ώς έπί 
χωρισμού ένεκα μεταναστεύσεως ή έργασίας ούδεμίαν ώς 
είκός έπίδρασιν έχει. Ή έννοια αΰτη τής διατάξεως είναι 
κατά βάσιν όμοια προς τήν κατ’ άρθρ. 1441 έγκατάλειψηι.
Π ρός άπόδοσιν τής έν λόγω έννοιας έλήφθη ό ήδη άπό μακροΰ ' 
καί ύπό των έκκλησιαστικών δικαστηρίων (βλ. άνωτ. ύπό 
Β1) χρησιμοποιούμενος όρος «διάστασις».

κατά τά άνωτέρω διάστασις δέον νά διαρκέση 
έπί πενταετίαν. Τό χρονικόν τοϋτο διάστημα έπελέγη ώστε 
νά έπιφέρή ισορροπίαν, νά άποτρέπη τήν λήψιν έσπευσμένων 
καί έπιπολαίων άποφάσεων καί νά περιορίζη κατά τό 
δυνατόν τούς έκβιασμούς (βλ. άνωτ. ύπό Γ 2). Ό χρόνος 
είναι συναπτός καί διακόπτεται εις περίπτωσιν πλήρους 
άποκαταστάσεως τής έγγάμου συμβιώσεως, οπότε έκλεί- 
πει'τό τε αντικειμενικόν καί τό υποκειμενικόν στοιχεϊον τής 
διαστάσεως. Προσωριναί περιπτώσεις συμβιώσεως, ώς 
ιδία έπί άποπείρας ή δοκιμής άποκαταστάσεως των σχέσεων 
δεν έπιφέρουν διακοπήν, διότι τό υποκειμενικόν στοιχεϊον 
τής διαστάσεως έξακολουθεΐ υφιστάμενον. "Αλλωστε άντί- 
θετος έρμηνεία θά έμπόδιζε πασαν προσπάθειαν συνδιαλλα
γή?·

Ή διάστασις δέον νά είναι άθεράπευτος, δηλαδή νά μήν 
ΰφίσταται πιθανότης άποκαταστάσεως τής έγγάμου συμ
βιώσεως, οπότε καί ό γάμος είναι πλέον νεκρός. Προκειμένου 
περί άρνητικοΰ γεγονότος, τό βάρος άποδείξεως αύτοΰ δεν 
έχει ό ένάγων, άλλά ό έναγόμενος θά βαρύνεται με τήν άπό- 
δειξιν τής ύπάρξεως τοιαύτης πιθανότητος. Τοϋτο προκύ
πτει. έκ τής διατυπώσεως τής διατάξεως (βλ. Μ π α λ ή 
Γεν. Άρχαί, § 8 άρ. 3).

Κατά τά λοιπά δεν απαιτείται ή άπόδειξις κλονισμού ή 
άφορήτου τής συμβιώσεως, διότι ταϋτα προκύπτουν έκ τοϋ 
μακροχρονίου , τής διαστάσεωςτ

2. Εις ήν περίπτωσιν ή διάστασις οφείλεται εις ύπαιτιό- 
τητα τοϋ έναγομένου, τό διαζύγιον δύναται νά έκδοθή εις 
βάρος αύτοΰ (άρθρ. 4). Επίσης δύναται νά έκδοθή καί εις 
βάρος τοϋ ένάγοντος έπί τή αιτήσει μόνον τοϋ έναγομένου, 
έάν διαπιστωθή ότι ή διάστασις οφείλεται άποκλειστικώς εις 
πταίσμα αύτοΰ (άρθρ. 5), ώς έξετέθησαν ταϋτα είς τάς έπί 
τοϋ νέου άρθρου 1442 § 1 (ύπό 4 έ.ά.) σκέψεις.

3. Προς ύπεράσπισίν του κατά τής αγωγής, ό έναγόμενος 
πλήν τής ένστάσεως ότι ή διάστασις δεν είναι άθεράπευτος 
έχει βεβαίως καί τήν ένστασιν τής καταχρήσεως δικαιώ
ματος. Ένταϋθα όμως ή ένστασις, τό μέν θά θεμελιοΰται 
δυσχερέστερον,. τό δέ θά αποκρούεται εύχερέστερον. Μετά 
πενταετή διακοπήν τής συμβιώσεως καί ένω δεν ΰφίσταται 
έλπίς άποκαταστάσεως αύτής, μόνον είς σπάνιος περιπτώ
σεις θά είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς καταχρηστική 
ή άσκησις τής άξιώσεως προς λύσιν τοϋ γάμου. Ώς λ.χ. 
έπί έναγομένης στερουμένης παντελώς τών προς τό ζήν, 
οσάκις καί ό ένάγων στερήται πάσης περιουσίας καί μόνη 
έλπίς παραμένει τό δικαίωμα συντάξεως τής χήρας, ή έπί 
κινδύνου τής διατροφής τοϋ έναγομένου ένεκα αδυναμίας 
τοϋ ένάγοντος έν 6ψει συνάψεως νέου γάμου κλπ. Ή υπαρ- 
ξις τέκνων δεν δύναται νά έπηρρεάση έν προκειμένω, διότι 
έκ τής λύσεως τοϋ γάμου δεν προκύπτουν νέαι δυσμενείς 
δΓ αύτά συνέπειαι, άφοϋ ήδη ή οικογένεια έχει διασπασθή. 
Καί έν προκειμένω ό δικαστής θά σταθμίση τά εκατέρωθεν 
συμφέροντα τών διαδίκων καί θά έπιλέξη τήν όλιγώτερον. 
έπαχθή λύσιν. Ώς είκός, έάν έκλείψουν οί λόγοι καταχρή
σεως δικαιώματος δύναται νά γίνη νέα αίτησις, οτε λαμβά- 
νεται ύπ’ 6ψιν ολόκληρος ό διαδρομών χρόνος.
Έπί τοϋ άρθρου 2 (νέον 1447). . “

Ένεκα τής μεταβολής τοϋ κατ’ άρθρ. 1442 λόγου δια
ζυγίου είς άνυπαίτιον, δυ^αμενον όμως συνάμα νά καταστη 
ύπαίτιος (άρθρα 4 καί 5), κατέστη άναγκαία ή μεταβολή 
τής διατυπώσεως τής παρ.' 1 τοϋ άρθρου 1447. ’Αντί δέ 
τής άριθμητικής άναγραφής τών άρθρων τών περιλαμβανό- 
ντων τούς άποσβεννυομένους λόγους διαζυγίου, ώς καί ένεκα 
τοϋ διφυούς χαρακτήρος τών κατά τό νέον άρθρον 1442 
λόγων, γίνεται έν γένει λόγος περί ύπαιτίων λόγων.
Έπί τοϋ άρθρου 3 (νέον 1448).

1. Διά τούς αύτούς, ώς τούς είς τό άρθρον 2 άμέσως άνω
τέρω έκτεθέντας λόγους, άντί τής άριθμητικής άναγραφής 
των άρθρων τά όποια περιλαμβάνουν τούς άποσβεννυομένους 
διά παρόδου προθεσμίας ύπαιτίους λόγους διαζυγίου, γί
νεται έν γένει λόγος περί ύπαιτίων λόγων πλήν τοϋ κατ’ 
άρθρ. 1441 λόγου τής κακοβούλου εγκαταλείψεων ό όποιος 
ώς γνωστόν δέν άποσβέννυται διά τής παρόδου προθεσμίας.

2. Ή κατά τό άρθρ. 1448 έτησία προθεσμία άποσβέσεως 
άρχομένη άπό τής γνώσεως τοϋ λόγου διαζυγίου ύπό τοϋ 
προσβληθέντος συζύγου άπεδείχθη, έν τή πράξει λίαν σύν
τομος. Βεβαίως αί περί τόν γάμον διενέξεις δέον νά λύωνται- 
ταχέως. Άλλά θά πρέπει νά παρέχεται χρονικώς ή δυνατότης 
συνδιαλλαγής χωρίς κίνδυνον άπωλείας τοϋ λόγου διαζυ
γίου. ’Αντί .άλλης λύσεως έπροτιμήθη ή άναστολή τής προ
θεσμίας έφ’ όσον χρόνον διαρκεΐ ή διαδικασία συνδιαλλαγής 
τών διισταμένων συζύγων κατά τά άρθρα 593 έπ. ΚΠολΔ.

"Ητοι άπό τήςύπογραφής τής αίτήσεως (Κ Πολ. Δ. 594 
παρ. 1) μέχρι τής παρόδου τριών μηνών άπ’ αύτής ή τής πρά- 
ξεως δι’ ύποβολής ής διαπιστοϋται ή άποτυχία τής συνδιαλ
λαγής (ΚΠολΔ 593 παρ. 2 καί 3). Τό χρονικόν διάστημα 
τής άναστολής δέν ύπολογίζεται μετά δέ τήν παΰσιν τής 
άναστολής συνεχίζεται ή πάροδος τοϋ χρόνου, μέχρι συμπλη- 
ρώσεως έτους μετ’ άφαίρεσιν τοϋ χρόνου τής άναστολής. * Η 
διάταξις τοϋ άρθρου 257 παρ. 2 ΑΚ. καθ’ ήν ό χρόνος δέν 
συμπληροϋται προ τής παρελεύσεως έξ μηνών άπό τής 
παύσεως τής άναστολής, ώς προσήκουσα είς τήν παραγραφήν, 
δέν δικαιολογείται νά έφαρμοσθή άναλόγωε ενταύθα (ΑΚ
279).
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3. Οΐ κατά τό νέον άρθρ. 1442 άνυπαίτιοι λόγοι διαζυ=· 
γιου δεν άποσβέννυνται ώς εΐκός διά της παρόδου προ
θεσμίας. Δυνατόν όμως να άπεσβέσθησαν οί λόγοι ούτοι 
ώς υπαίτιοι. 'Οπότε κατ’ άρθρ. 6 (νέον 1451) ό μέν ένάγων 
θά δύναται νά έπικαλεσθή τήν υπαιτιότητα τοΰ ςναγομένου 
μόνον προς ένίσχυσιν της άγωγήε του, οΰχΐ δέ καί προς 
κήρυξιν τοΰ έναγομένου ώς υπαιτίου. Ό δέ έναγόμενος 
θά δύναται νά έπικαλεσθη τήν υπαιτιότητα τοΰ ένάγοντος 
προς στήριξιν αΐτήσεώς του, δι’ ής θά ζητείται νά κηρυχθή 
υπαίτιος ή μόνος υπαίτιος ό ένάγων.

Ή διαφορά δικαιολογείται έπί των άκολούθων σκέψεων : 
Ό μέν ένάγων έπί τη βάσει των κατ’ άρθρ. 1442 λόγων 
ώς υπαιτίων ούδείς λόγος νά τεθή εις εύνοϊκωτέραν μοίραν 
παντός ένάγοντος έπί τη βάσει υπαιτίου λόγου. 'Ο έναγό
μενος όμως έπί τή βάσει τίνος των κατ’ άρθρων 1442 μή 
δυναμένων νά άποσβεσθοϋν άνυπαιτίων λόγων, δέον νά δια- 
τηρή τό δικαίωμά του, όπως κηρυχθή υπαίτιος ό ένάγων.
Έπί τοΰ άρθρου 4 (νέον 1449).

1. Τό άρθρον 1449 ΑΚ, μικρας πρακτικής σημασίας, 
συνεχωνεύθη προς τό νέον άρθρον 1451, ένθα γίνεται έν 
γένει λόγος περί γεγονότων άποσβεσθέντων. Τήν θέσιν αύτοϋ 
έλαβε τό προτεινόμενον άρθρον, όπερ έν παρ. 1 άποδίδει τό 
άρθρον 1450 περ’ι__άναγραφής τοΰ υπαιτίου*- Καί ενταύθα, . 
συμφώνως προς τά έπί τού άρθρου 2 έκτεθέντα άντί τής 
άριθμητικής άναγραφής των περιλαμβανόντων υπαιτίους 
λόγους διαζυγίου άρθρων, γίνεται άπλώς λόγος περί υπαιτίων 
λόγων διαζυγίου.

2. Νέα είναι - διάταξις τής παρ. 2 καταστάσα άναγκαία
ένεκα τού διφυον; χαρακτήρος των κατ’ άρθρ. 1442 λόγων 
διαζυγίου. Συμφώνως προς ταύτην ό ένάγων, ένώ βασίζει 
τήν άγωγήν του έπί άνυπαιτίου κατ’ αρχήν λόγου δίκαιου- ι 
ται νά ζητήση τήν κήρυξιν τοΰ έναγομένου'ώς υπαιτίου έάν 
συντρέχουν αί σχετικαί προϋποθέσεις. Τούτο δέ προς τόν 
σκοπόν τής ευνοϊκής δι’ αυτόν ρυθμίσεως των συνεπειών 
τού διαζυγίου. ... · .»'■

Έν προκειμένω ό έναγόμενος θά δύναται δι’ αύτοπροσώ- 
. που ή δι’ ειδικού πληρεξουσίου δηλώσεώς του έξασφαλι- 
ζούσης τό ανεπηρέαστου τής βουλήσεώς του, νά δεχθή όπως 
κηρυχθή υπαίτιος τοΰ διαζυγίου (παρ. 2 έδ. 2 ). Ούτω διαφυ- 
λάσσεται τό άπόρρητοντοΰ συζυγικού βίου καί κυρίως άποτρέ- 
πονται άσκοποι παρελ.κύσεις ή περιτταί συμπαίγνιαι άνευ 
δέ κίνδυνου τινός. Διότι θά διαπιστούται ή ύπαρξις τού 
κατ’ άρθρ. 1442 λόγου διαζυγίου'καί ή άνωτέρω δήλ,ωσις 
τού έναγομένου δέν θά είναι κρίσιμος διά τήν λύσιν τού γάμου, 
αλλά μόνον διά τήν ρύθμίσιν των συνεπειών τοΰ διαζυγίου. 
Τούτο εΰρίσκεται άλλ.ωστε έν άρμονία προς τό άρθρ. 10 
σύμφωνος προς τό όποιον οί σύζυγοι δύνανται νά ρυθμίζουν 
διά συμφωνίας τάς συνέπειας τού διαζυγίου των.

Έπί τού άρθρου 5 (νέον 1450).
1. Τό άρθρον 1450 ΑΚ έτέθη ώς παρ. 1 τού νέου άρθρου 

1449, άρθρ. 4 τού παρόντος, τήν δέ θέσιν τούτου λαμβάνει 
τό άνωτέρω άρθρον. Δι’ αύτού ρυθμίζεται έν παρ. 1 ή 
υπαιτιότης τού ένάγοντος, ώς έν άρθρω 1451 άριθ. 1 ΑΚ καί 
εν παρ. 2 ή συνυπαιτιότης δι’ ής άντικατεστάθη τό έδ. 2 τού 
άρθρου 1442 ΑΚ.

2. Βεβαίως ό έναγόμενος δύναται πάντοτε νά έγείρη 
ανταγωγήν, βασιζομέ/ην εις υπαίτιόν τινα λόγον καί νά ζητη- 
ση όπως ό ένάγων κηρυχθή υπαίτιος τού διαζυγίου. Τούτο 
ώς αύτονόητον δέν ορίζεται έν τώ νόμω.

Ορθόν όμως είναι τό νά δύναται ό έναγόμενος όπως άσκή- 
ση το δικαίωμα τούτο καί δι’ αΐτήσεώς εις τάς προτάσεις 
του (παρ. 1 έδ.1). Ούτως ώστε, έάν μέν άπορριφθή ή άγωγή νά 
μη λύεται ό γάμος, έάν δέ γίνη'δεκτή ή άγωγή νά κηρύσσεται 
και ο εναγών υπαίτιος. Τοιαύτη ήτο ή πραστατεύουσα τόν 
εναγόμενου ρύθμισις τού άρθρου 12 § 2 ν. 2228/1920. Ή 
διάφορος διατύπωσις τού άρθρου 1451 άριθ. 1 ΑΚ έθεσε τόν 
εναγομενον ,είς τό δίλημμα ή νά έγείρη άνταγωγήν, μέ 
συνέπειαν, έάν άπορριπτομένης τής άγωγής έγένετο αΰτη ·

δεκτή, τήν λύσιν τοΰ γάμου,-όπερ ενδεχομένως δέν έπεθύμει' 
ή έάν δέν έγείρει άνταγωγήν γενομένης δεκτής τής άγωγής 
νά λυθή ό γάμος εις βάρος του. Έπροτάθησαν. διάφοροι 
διαρθρωτικαί λύσεις, άλλ.ά τό ζήτημα τελεί κατά τόν ΑΚ 
έν άβεβαιότητι (βλ. Κουμάντου έν ΈρμΑΚ 1451 άριθ. 15). 
Ώς έκ τούτου προτείνεται ή έπάνοδος εις τήν όρθοτέραν 
ρύθμίσιν τού άρθρου 12 §2 ν. 2228/1920.

'Οσάκις ό ένάγων βασίζη τήν άγωγήν του έπί τών 
κατ’ άρθρ. 1442 λόγων τού άντικειμενικού κλονισμού ή 
τής έξαετούς διαστάσεως δύναται ό έναγόμενος κατά τήν 
παρούσαν διάταξιν, επίσης δι’ αΐτήσεώς του, νά ζητήση 
όπως τό διαζύγιον άπαγγελθή ύπαιτιότητι μόνον τού ένά
γοντος. Τούτο έάν ό κλονισμός ή ή διάστασις όφείλωνται 
εις υπαιτιότητα τού ένάγοντος. Ούτω προστατεύεται πε
ραιτέρω ό έναγόμενος διότι έάν διαπιστωθούν οί άνωτέρω 
άνυπαίτιοι λ,όγοι θά δύνανται νά έπιτύχη τήν λύσιν τού γάμου 
εις βάρος τοΰ ύπαιτίου ένάγοντος.

Κατά τήν διάταξιν τής παρ. 1 έδ. 2' δύναται καί ό ένάγων 
διά αύτοπροσώπου ή δι’ ειδικού πληρεξουσίου δηλώσεώς 
του νά δεχθή όπως κηρυχθή ύπαίτιος τοΰ διαζυγίου. ' Η 
ρύθμισις εΰρίσκεται έν άρμονία πρός τήν κατ’ άρθρ. 4 
(νέον 1449 παρ. 2 έδ. 2) καί εχει τήν αυτήν αιτιολογίαν 
(βλ. άνωτ. έπί άρθρου 4 άριθ. 2).

3. Διά τής διατάξεως τής παρ. 2 ρυθμίζεται ή περί- 
πτιρσις, καθ’ ήν υπαίτιοι λόγοι διαζυγίου βαρύνουν άμφο- 
τέρους τούς συζύγους. Κατ’ άρχήν θά κηρυχθούν συνυπαί- 

. τιοι τού διαζυγίου, έκτος έάν τό παράπτωμα τού ένός είναι 
κατά πολύ βαρύτερου τοΰ παραπτώματος τού -έτέρου. Διά 
τής προτεινομένης διατάξεως άντικαθίσταται τό έδ. 2 τού 
άρθρου 1442 ΑΚ, τό όποιον έδημιούργησε πολλάς δυσχέ
ρειας καί άδικίας έν τή έφαρμογή του" ή δέ προτεινομένη 
λύσις είναι σύμφωνος καί πρός μερίδα τής άρεοπαγιτικής 
νομολογίας (πρβλ. διά τά άνωτέρω Κουμάντον έν ΈρμΑΚ 
άριθ. 81 έπ.). Ή άνωτέρω διάταξις θά έφαρμοσθή έπί πάσης 
περιπτώσεως συνδρομής υπαιτίων λόγων διαζυγίου δηλαδή 
ού μόνον έάν ΰπάρχη εκατέρωθεν σχετικός λόγος διαζυγίου 
άλλ.ά τόσον έπί συναντήσεως σχετικού πρός άπόλυτον λό
γον διαζυγίου, όσον καί έπί συνυπάρξεως άπολύτων λό
γων διαζυγίου. Κατά πολύ βαρύτερον είναι τό παράπτωμα 
τού ένός, έάν έτελέσθη έκ δόλου, ένώ τού έτέρου συνεπεία 
άμελείας. * Η βαρύτης όμως δυνατόν νά προκύπτη καί έκ 
τής σοβαρότητος τού παραπτώματος. Ούτως, ή έπιβουλή 
τής ζωής είναι βαρυτέρα τής κακοβούλου έγκαταλείψεως, ό 
τραυματισμός τής χειροδικίας κλπ. (

Έπί τού άρθρου 6 (νέον 1451). ·
Εις τήν διάταξιν περιελήφθησαν αί περιπτώσεις τών 

άρθρων 1449 καί 1451 ΑΚ αί άφορώσαι εις τήν δυνατό
τητα έπικλήσεως άτονησάντων ένεκα συγγνώμής ή παρόδου 
προθεσμίας υπαιτίων λόγων διαζυγίου (βλ. άνωτ. έπί 
τού άρθρου 4 ΰπό 1). Ύπ’ άριθμ. 1 έτέθη ή περίπτωσις τής 
υπό τού ένάγοντος έπικλήσεως καί ύπ’ άριθμ. 2 ή περί- 
πτωσις τής ύπό τού έναγομένου. Ή ύπό τού τελευταίου 
άσκησις τού δικαιώματος τούτου δύναται νά καταλήξη 
εις τήν άπαγγελάαν τού διαζυγίου εις βάρος τού ένάγοντος, 
οσάκις ή άγωγή αύτού βασίζεται είς τινα τών κατ’ άρθρ. 
1442 λ,όγων. ’Εάν δηλαδή ό ένάγων προεκάλεσεν ύπαιτίως 
τόν κλονισμόν ή τήν διάστασιν καί ό έναγόμενος συνεχώ- 
ρησεν ή ήδοάνησε μέ άποτέλεσμα νά άποσβεσθή ό ύπέρ αύτοϋ 
λόγος, θά δύναται νά έπικαλ.εσθή τούς άτονήσαντας λόγους 
μέ συνέπειαν νά κηρυχθή καί μόνος ύπαίτιος ό ένάγων. Διά 
τήν αίτιολ,ογίαν τής διαφόρου μεταχειρίσεως τού ένάγοντος 
βλ. άνωτ. έπί τοΰ άρθρου 3 ύπό 3.

Έπί τού άρθρου 7 (νέον 1453).
1: Διά τοΰ άρθρου 1453 ΑΚ παρέχεται είς τόν άνυπαί- 

τιον σύζυγον δικαίωμα ίκανοποήσεως τής ήθικής του βλ.ά- 
βης. Περί άποζημιώσεως αύτοϋ διά περιουσιακήν Ιδία 
ζημίαν δέν γίνεται λ.όγος. Τό κενόν τούτο έρχεται νά καλύψη 
ή νέα διάταξις τής παρ. 1. Ώμοία είναι ή διάταξις τοΰ άρ-
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θρου 151 έδ. 1 έλβΑΚ (βλ. ιδία την ερμηνείαν αύτής GMUR 
έν BERNER KOMMETAR 2α εκδ. 1923. άρθρ. 151 άριθ. 
8 έπ., EGEER έν ZUR1CHER KOM.MENTAR-, 2α 
εκδ 1936, άρθρ. 151 άριθ. 5 έπ. HINDERLING DAS 
SCHWEIZERESCHI EHESCHEIDUNGSRECHT, 2α 
έκδ. 1960, σ. 101 έπ.). ’Ανάλογα περιλαμβάνει ο νέος γαλ
λικός νόμος (νέα άρθρα 266 καί 270 έπ. γαλλΑΚ).

Περιουσιακήν ζημίαν δύναται νά ύποστή ποικιλοτρόπως 
ό αναίτιος σύζυγος, έάν προέβη εις περιουσιακάς θυσίας 
ενεκα τοΰ γάμου' λ.χ. παρητήθη της θέσεώς του ή έγκατέ- 
λειύε σταδιοδρομίαν ίνα άφοσιωθή εις τα τοΰ οίκου ή διά 
νά φροντίση τάς υποθέσεις της συζύγου' υπεβλήθη είς 
δυσαναλόγους προς τήν περιουσίαν του δαπάνας, έν δψει 
της περιουσίας τοΰ έτέρου συζύγου (πρβλ. άρθρ. 1347 ΑΚ 
προκειμένου περί λύσεως της μνηστείας κλπ. Βεβαίως εν τη 
έκτιμήσει τοΰ εύλογου της αποζημιώσεις θά δύνανται να 
ληφθοϋν ύπ’ δψιν καταστάσεις τινές, ως ή ηλικία καί ή 
υγεία τοΰ αίτοΰντος, ή διάρκεια τοΰ γάμου κλπ.

Πέραν της περιουσιακής ζημίας δυνατόν νά θίγωνται 
τά περιουσιακά συμφέροντα τοΰ άνυπαιτίου συζύγου έκ 
της συνέπειας της λύσεως τοΰ γάμου άπωλείας άπλών 
προσδοκιών ούχί δέ δικαιωμάτων προσδοκίας. Ένταϋθα 
άνήκουν τό κυρίως τό κληρονομικόν δικαίωμα καί ή σύντα
ξις της χήρας. Δι’ αύτών εξασφαλίζεται κυρίως τό γήρας.

2. Συνέπεια είναι ούχί πλήρης, άλλά εύλογος άποζημίωσις, 
γνωστή ήδη έννοια κατά τόν Κώδικα (387, 918). Τοϋτο 
δέ διότι τό ύψος αυτής θά έξαρτάται έκ;διαφόρων συντε
λεστών προσωπικών, ώς ή διάρκεια τοΰ γάμου, ήλικία τών 
συζύγων, περιουσιακών, ώς ή περιουσιακή κατάστασις έκα- 
στου-κεφάλαιονκαί είσόδημα-ή ίκανότης προς έργασίαν κλ.π.

- ’Αντί τής παροχής άποζημιώσεως δι’ απώλειαν προσδο
κιών θά ήτο δυνατόν νά χορηγηθή είς τόν άνυπαίτιον σύζυγον 
δικαίωμα νομίμου μοίρας. Ή λύσις αύτη άπεκρούσθη ώς ά
δικος διά περισσοτέρους λόγους. ’Εν πρώτοις ή παροχή τοΰ 
έν λόγω δικαιώματος δεν δικαιολογείται έν πάση περιπτώσει, 
άλλά μόνον έάν ο γάμος διήρκεσεν έπί τι κατά τό μάλλον ή 
ήττον μακρόν χρονικόν διάστημα' όρθότερον δέ ή έγγαμος 
συμβίωσις καί όχι ο γάμος, γεγονός δυσχερώς άποδείξιμον. 
Πόσος δέ ό χρόνος αυτός; ή μήπως δέον νά προσφύγωμεν εις 
ποσοστά ώς έπί συντάξεων; Λύσεις άπαράδεκτοι διά τό 
αστικόν δίκαιον. Δεύτερον έπί ποιας περιουσίας θά ΰπολ,ο- 
γισθή ή νόμιμος μοίρα ; τής ύίρισταμένης κατά τόν χρόνον 
τής λύσεως τοΰ γάμου ή τοΰ θανάτου ; Προφανώς τό δεύ
τερον, οπότε όμως δυνατόν νά έχη έπέλ.θει μεταβολή τής περι
ουσιακής καταστάσεως. Έπί αύξήσεως μέν τής περιουσίας 
άδικος ό έπ’ αυτής ύπολ.ογισμός τής νομίμου μοίρας τοΰ 
πρώην συζύγου, ιδίως έάν παρήλ.Οον πολλά έτη άπό τής λύ
σεως τοΰ γάμου, υπάρχει νέος γάμος καί τέκνα κλ.π. Έπί μει- 
ώσεως δέ τής περιουσίας τό άδικον τής λ.ύσεως πλήττει τόν 
άνυπαίτιον σύζυγον. Τρίτον, ή είς τόν χρόνον θανάτου τοΰ 
ύποχρέου μετάθεσις τής ικανοποιήσεως τοΰ άνυπαιτίου συζύ
γου έχει άλλας δυσμενείς συνέπειας : ό μέν ύπόχρεως θά 
προσπαθη νά έξαφανίση τήν περιουσίαν του ό δέ δικαιούχος 
θά άποτρέπεται νά τελέση νέον γάμον έπί' τή προσδοκία έ- 
νίοτε σοβαρας κληρονομιάς, μέ συνέπειαν πολλάκις τήν παλ- 
λ,ακείαν. Τέλ.ος είς περίπτωσιν τής προαποβιώσεως τοΰ δι
καιούχου, ούτος δέν θά άπολ.αύση τι. "Οθεν κατά πολύ δι- 
καιοτέρα έκρίθη ή λύσις τής χορηγήσεως προς τόν άνυπαίτιον 
καί είς βάρος τοΰ υπαιτίου δικαιώματος εύλ.όγου άποζημιώ
σεως άμέσως καί έπί τή βάσει τών υφισταμένων κατά τήν 
λύσιν τοΰ γάμου συνθηκών, λ.ύσεως ή οποία ούδέν τών άνω- 
τέρω μειονεκτημάτων εμφανίζει καί προσέτι δέν περιπλέ
κει τήν κληρονομικήν διαδοχήν.

’Έγινεν έπίσης σκέψις παροχής συντάξεως προς τήν πρώ- 
την σύζυγον, θέμα ■ έκφεΰγον ώς είκός τής άστικής ρυθμί- 
σεως. Προς τούτο θά άπαιτεϊτο τροποποίησις τής νομοθε
σίας περί συντάξεοιν, ού μόνον τοΰ δημοσίου καί τών νομι
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, άλλά καί τών κοινωνικών 
άσφαλίσεων, ώς καί τών μεγίστου άριθμοΰ ταμείων, συντά

ξεων, έπικουρικών κλπ. Μεταβολή δηλαδή τής νομοθεσίας 
άπιθάνου έκτάσεως. Είς τούτο προστίθεται καί ή δυσχέρεια 
έξευρέσεως λύσεως, οσάκις συντρέχουν περισσότερα^ σύζυ
γοι καί τέκνα έκ περισσοτέρων γάμων. Ό άνυπαίτιος σύ
ζυγος προστατεύεται έπαρκώς ένταϋθα διά τοΰ δικαιώματος 
διατροφής του κατά τών κληρονόμων, τό όποιον δύναται νά 

, άσκήση καί κατά τοΰ δικαιούχου τής συντάξεως, ικανοποι
ούμενος έμμέσως έξ αύτής.

Έπί τοΰ άρθρου 8 (νέον 1454)
1. Κατόπιν τής κατά τό άρθρον 4 § 2 τοΰ Συντάγματος

έπιταγής έκρίθη σκόπιμος ή διά τής παρούσης διατάξεως έξί- 
σωσις άνδρών καί γυναικών ώς προς τό δικαίωμα καί τήν 
αντίστοιχον ύποχρέω'σιν διατροφής έν διαζυγίω. (’Ισότητά 
καθιέρου ό ν. 2228/1920 άρθρ. 15 § 1). Ή ίσότης διαταράσ- 
σεται έπί καταργήσεως τής διατροφής είς περίπτωιν νέου 
γάμου. Διότι ή μέν γυνή άποκτά άδιακρίτως δικαίωμα δια
τροφής έναντι τοΰ νέου συζύγου (ΑΚ. 1391), ένώ ό άνήρ 
μόνον υπό προϋποθέσεις (ΑΚ 1392). Τό ζήτημα όμως τούτο 
δέον νά γίνη άντικείμενον τής εύρυτέρας μετά τήν άνωτέρω 
διάταξή τοΰ Συντάγματος μεταρρυθμίσεως τοΰ οικογενεια
κού δικαίου. , _

2. Συμφώνως προς τήν νέαν διατύπωσιν τής § 1 άδυνα- 
μία διατροφής δέν ύφίσταται είς περίπτωσιν άπροσόδου περι- 
ουσίας, ώς τό άρθρ. 1454 ΑΚ (βλ. Κουμάντον έν ΕρμΑΚ 
1454 άριθ. 21 έπ.). Δηλαδή ό δικαιούχος δέον νά καταστήση 
προσοδοφόρον τό κεφάλαιόν του καί έν άνάγκη νά τό άνα- 
λώση, πριν ή άξιώση διατροφήν (πρβλ,. ΑΚ 1399 § 1 έδ. 1). 
Τά όσα ισχύουν προκειμένου περί έργασίας τήςγυναικός 
θά ίσχύσουν έν τώ μέλλοντι καί προκειμένου περί έργασίας' 
τοΰ άνδρός. Δηλαδή ό άνυπαίτιος σύζυγος ύποχρεοϋται είς

- έργασίαν άνάλογον προς έκείνην, τήν όποιαν θά μετείρχετο 
ύπό τάς συνθήκας τοΰ έγγάμου βίου.

Σημειωτέον, ότι ή κατά τό προηγούμενον άρθρον παροχή 
εύλογου άποζημιώσεως δυνατόν νά καταστήση περιττήν 
τήν παροχήν διατροφής, έάν ό λαβών δύναται οΰτω νά -δια- 
τρέφη εαυτόν.

3. Διά τής λ.ύσεως τοΰ γάμου διά τινα τών έν τώ νέω άρ-' 
θρω 1442 άνυπαιτίων λ.όγων, δηλαδή έξ άτυχήματος, δέν 
παύει πάσα ευθύνη τών συζύγων προς άλλήλους καί δή 
τοΰ λ.αβόντος τήν πρωτοβουλία τοΰ διαζυγίου. Ό Α.Κ. έν 
άρθρω 1459 είς περίπτωσιν λ.ύσεως τοΰ γάμου ένεκα τοΰ 
άνυπαιτίου λ,όγου τής παραφροσύνης καθιεροϊ έκ λ,όγων έ- 
πιεικείας ύποχρέωσιν διατροφής είς βάρος τοΰ ένάγονχος. 
Διά τής νέας § 2 τοΰ παρόντος άρθρου έκρίθη σκόπιμος ή 
έπέκτασις τής ύποχρεώσεως ταύτης πρός διατροφήν καί είς 
βάρος τοΰ ένάγοντος είς τάς περιπτώσεις λ.ύσεως τοΰ γάμου 
διά τινα τών κατά τό νέον άρθρ. 1442 λ.όγων, οσάκις δέν ύ- 
φίσταται ΰπαιτιότης τίνος τών συζύγων. Τούτο δέ οσάκις 
κατά τάς περιστάσεις ή καταβολή διατροφής τίνος έπιβάλ- 
λ.εται έκ λόγων έπιεικείας. Συνεπώς είς τήν διακριτικήν ευ
χέρειαν τοΰ δικαστηρίου θά είναι τόσον τό έάν θά έπιδικα- 
σθή διατροφή όσον καί τό μέτρον αύτής. Βεβαίως προϋπο
θέσεις τής διατροφής ταύτης θά είναι αί γενικαί τών άρθρων 
1476 έπ. ΑΚ. λ.όγοι δέ έπιβάλλοντες έν προκειμένω τήν πα
ροχήν αύτής θά είναι άσθένεια, άναπηρία, γήρας κλ.π. τοΰ 
έναγομένου, μακροχρόνιον τοΰ γάμου κλ.π.

Έπί τοΰ άρθρου 9 (νέον 145S).
Τό όλον δίκαιον τής διατροφής έν διαζυγίω πάσχει. Διότι 

ό άνυπαίτιος σύζυγος περιορίζεται είς περιοδικήν παροχήν 
δυσχερώς πραγματοποιήσιμον. Ή δυσχέρεια αύτη έπαυςάνει 
είς περίπτωσιν θανάτου τοΰ ύποχρέου καί ύπάρξεως περισ
σοτέρων κληρονόμων. Συνάμα ή διατροφή γίνεται πηγή συ
νεχών δικών μεταξύ τών τέως συζύγων. Άλλοία ρύθμισις 
τοΰ θέματος προς άποτροπήν τών δυσαρέστων έν λ,όγω συνε
πειών συζητεΐται διεθνώς. Μόνη θεραπεία υπάρχει έπί περι
ουσιακής διαρρυθμίσεως, έάν παρασχεθή είς τόν άναίτιον 
οριστικόν δικαίωμα, ώς κεφάλ.αιον, έπικαρπία, ισόβιος πρό
σοδος κλ.π." Καί τό ζήτημα τοϋτο είναι θέμα εύρυτέρας μεταρ-



-<ϋϋ-'5εω?· εξέρχεται δέ τού πλαισίου τής — αρούσης. Πάν- 
'”ω' τό πρόβλημα δύναται-νά-τακτοποιηθή έν μέρει διά της 
,ϊ;οχης εύρυτέρας δυνατότητος καταβολής της διατροφής 
;-· άπας. Προς τούτο προτείνεται ή τροποποίησις της § I 
"ίν άρθρου καί ή άπάλειψις τοϋ σπουδαίου λόγου, νά άφεθή 
η ζ[' την κρίσιν τοϋ δικαστηρίου ή καταβολή τής διατροφής 
διά τής παροχής κεφαλαίου, οσάκις τοϋτο επιβάλλεται έκ των 
-ςειστάσεων. 'Ως λ.χ. επί κυμαινομένου εισοδήματος ή έπι- 
ίί'αλοϋς περιουσιακής καταστάσεως τοϋ ϋποχρέου, επί κιν
δύνου τής ύπ’ αΰτοϋ άναλήψεως νέων υποχρεώσεων διά τής 
t-λεσεως νέου γάμου κλπ.

Π άντως διά των κατά τά άρθρα 7, 8 καί 9 τοϋ Σχεδίου 
-ροτεινομένων άμβλύνεται τό πρόβλημα. Έν πρώτοις διά 
εοϋ άρθρου 8 καί επί τή βάσει τής ισονομίας άνδρών καί γυ
ναικών. αί προϋποθέσεις τοϋ δικαιώματος διατροφής των τε
λευταίων καθίστανται αΰστηρότεραι. Τοϋτο θά έχη ώς απο
τέλεσμα την μείωσιν των περιπτώσεων, καθ’ άς θά οφείλεται 
διατροφή έπί διαζυγίου. Είτα διά τής παρεχομένης διά τοϋ 
παρόντος άρθρου δυνατότης, έφ’ άπαξ καταβολής διατροφής 
άποτρέπονται διενέξεις έν τω μέλλοντι. Τέλος ώς έσημειώθη 
(εις άρθρ. 8 υπό 2)- ή παροχή εύλογου άποζημιώσεως δυ
νατόν νά έξαλείφη τήν προϋπόθεσιν τοϋ δικαιώματος δια
τροφής, τήν αδυναμίαν τοϋ δικαιούχου νά διατρέφη εαυτόν.

Έπί τοϋ άρθρου ΙΌ ~ ~
Κατόπιν των έπί τοϋ άρθρου 8 ύπό 1 έκτεθέντων καταρ- 

γεΐται τό άρθρον 1455 ΑΚ. τά δέ άρθρα 1456, 1457, 1458, 
1459, 1460 καί 1461 προχωρούν κατά μίαν μονάδα καί λαμ
βάνουν άντιστοίχως τούς άοιθμούς 1455, 1456, 1457, 1458, 
1459 καί 1460.

Έπί τοϋ άρθρου 11 (νέον 1461)
t

1. Τήν κενουμένην κατά τά αμέσως ανωτέρω έκτεθεντα 
θέσιν καταλαμβάνει ή νέα διάταξις τοϋ παρόντος άρθρου. 
Δι’ αύτής αφήνεται έλευθερία εις τούς συζύγους νά ρυθμίσουν 
τάς συνέπειας τοϋ διαζυγίου ανεξαρτήτως ύπαιτιότητός τί
νος έξ αύτών. Τοϋτο συμφώνως προς τά άποδεκτά γενόμενα 
από πλεΐστα ξένα δίκαια (βλ. άνωτ. υπό A 2) έπί τή βάσει 
τής σκέψεως ότι οί συμφωνοϋντες σύζυγοί είναι συνήθως οί 
καλύτεροι κριταί διά τήν ρύθμισιν των έν λόγω συνεπειών. 
Βεβαίως δέν είναι καί οΐ μόνοι κριταί, διότι κατά τήν διά- 
ταξιν ή συμφωνία των ύπόκειται είς τήν κύρωσιν τοϋ δικα
στηρίου (πρβλ. ομοίως άρθρ. 1550 έδ. 2 ΑΚ). Τοϋτο άπαι- 
τεΐται άφ’ ενός, ίνα μή άντιτίθεται ή συμφωνία εις τό προ- 
εχον πάντοτε συμφέρον τών τέκνων, καί άφ’ ετέρου προς άπο- 
τροπήν καταστρατηγήσεως τοϋ νόμου ή συμφωνιών εκ
βιαστικών, ανήθικων·ή καταπλειονεκτικών.

Σημειωτέον ότι κατά τά σήμερον ισχύοντα ή μάλλον κρα
τούσα γνώμη δέχεται αδιακρίτως τάς έν λόγω συμφωνίας 
ως άκυρους έπί τώ λόγω ότι διευκολύνουν τό διαζύγιον (βλ. 
Κουμάντου έν Έρμ. ΑΚ 1454 - 1455 άριθ. 7 καί τούς έκεϊ 
άναφερομένους).

2. · ‘Ως εΐκός μόνον αΐ προ τής λύσεως τοϋ γάμου συμφω- 
νιαι ύπόκεινται εις τήν έγκρισιν τοϋ δικαστηρίου. Διότι μόνον 
αυται είναι ύποπτοι- ενώ αί μετά τήν λύσιν τοϋ γάμου εί
ναι πάντοτε έλεύθεροι εντός τών ορίων τοϋ νόμου (ΑΚ 1490 
καί 1503.).

Συμφώνως προς τήν § 1 οί σύζυγοι δύνανται Six συμφωνίας 
ν* ρυθμίσουν άπάσας τάς συνέπειας τοϋ διαζυγίου καί δή : 
~'J επώνυμον τής συζύγου (1452 κατά τήν όρθοτέραν γνώ- 
[ίγ,'/ η διαζευχθεΐσα σύζυγος δύναται νά διατηρήση τό επώνυ
μου τοϋ συζύγου κατόπιν άδειας του), τήν άποζημίωσιν διά 
υλικήν ζημίαν ή ήθικήν βλάβην (νέον 1453), τήν διατροφήν 
(νέον 1454, 1456 έως 145S), τήν τύχην τών τέκνων (1503 
και 1504) καί τήν διατροφήν αύτών (νέον 1460)’ ή άνάκλη- 
σις τών δωοεών είναι καί νϋν ένδοτική (βλ. Κουα,άντον έν
Έρμ. ΑΚ 1460 άριθ. 19).

Ένεκα μεταβολής τών περιστάσεων θά δύναται πάντοτε 
νά ζητηθή ή δικαστική μεταβολή τής συμφωνίας όσον άε- 
φορα μέν είς τήν διατροφήν τοϋ συζύγου κατ’ άρθρ. 1455 
(νέον) καί τοϋ τέκνου κατ’ άρθ. 1485. όσον άφαρά δέ είς τήν 
τύχην τοϋ τέκνου κατ’ άρθρ. 1504 έδ. 4.

3. Ενίοτε καθίστανται άναγκαϊοι καί άλλοι τινες περιου
σιακοί διακανονισμοί μεταςύ τών συζύγων εν οψει τοϋ δια
ζυγίου. 'Οσάκις λ.χ. διά χρημάτων ή κόπων τινός τών συ
ζύγων άπεκτήθη περιουσιακόν στοιχείου έπ’ όνοματι τοϋ ε
τέρου ή έπηυξήθη ή άξια αύτοϋ" έάν διά κοινών προσπαθειών 
ή μέσων έπεκτήθησαν περιουσιακά στοιχεία έπ’ όνόματι τοϋ 
ενός ή ο εις προέβη είς δαπάνην υπέρ τοϋ άλλου ύπερβαίνου- 
σαν τό μέτρον τής διατροφής' κυρίως όμως έμπίπτουν έν- 
ταϋθα συμφωνίαι περί έπιστροφής τής προικός.

Κατά τήν § 2 τής άνωτέρω διατάξεως καί αί άνωτέρω 
συμφωνίαι γενέμεναι έν όψει τής λύσεως τοϋ γάμου είναι έγ
κυροι, έάν τϋχουν τής έγκρίσεως τοϋ δικαστηρίου. Τοϋτο 
δέ προς ' αποτροπήν καταστρατηγήσεων, έκβιασμών κλ.π., 
κατά τά άνωτέρω (υπό 1 ) έκτεθέντα.

4. Αί σχετικαί συμφωνίαι δύνανται νά υποβληθούν εις τό 
δικαστήριον έκκρεμούσης τής περί διαζυγίου δίκης διά τών 
προτάσεων ή διά τών πρακτικών. Τό δικαστηρίου, έάν κρίνη 
τήν συμφωνίαν νόμιμον καί καθαράν άνηθίκου χροιάς, εγ
κρίνει ταύτην. ΔήΧάδή θά κρίνη άφ’ ενός έάν διά τής σϋνομο- 
λογουμένης διατροφής δέν θίγεται τό κατά νόμον μέτρον, έάν 
ή τύχη τών τέκνων ρυθμίζεται κατά τό συμφέρον των κλπ. 
καί άφ’ ετέρου, έάν τά^πέραν τοϋ νομίμου μέτρου συμφωνού- 
μενα είναι ώς καταπλεονεκτικά άνήθικα κλπ. Έγκρινομένης 
τής συμη ονίας, τό δικαστηρίου τήν περιλαμβάνει είς τήν 
άπόφασίν του, έάν αΰτη. υπεβλήθη διά τών-προτάσεων' ή' 
παραπέμπει είς τά πρακτικά, έάν συνετάχθη περί ταύτης 
πρακτικόν.

Τό Δικαστήριον ώς εΐκός είναι έλεύθερον νά κρίνη άλλως, 
δυνάμενον διά τής άποφάσεώς του νά ρυθμίση τάς συνέπειας 
κατά νόμον, βεβαίως όμως ή μή έγκριθεΐσα συμφωνία ά- 
σφαλώς θά άποτελέση βάσιν διά τήν άπόφασίν του (βλ. διά 
τά σχετικώς έν Ελβετία υπό παρόμοιον καθεστώς ίσχύοντα 
(Gmur έν Berner Kommentar άρθρ. 158 άριθ. 22 έπ., 
Egger έν Zuricher Kommentar, άρθρ. 158 άριθ. 12 έπ., 
Hinilerling ένθ. άν. σ. 142 έπ.). Τό δικαστήριον δέν θά δι
καιούται όμως'νά τροποποιήση ή νά έγκρίνη μερικώς τήν 
συμφωνίαν κλπ., διότι πάσα συμφωνία δέον νά λαμβάνεται 
ώς ένιαΐον άποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Είς τούτο όμως 
θά δύναται νά καταλήξη εμμέσως, έάν τά διά τής άποφά
σεώς του διατασσόμενα συμπίπτουν έν μέρει πρός τά υπό 
τών συζύγων συμφωνηθέντα. ·

Ή μή κατά τά άνωτέρω τυχοϋσα τής δακιστικής έγκρί
σεως συμφωνία τών συζύγων είναι άνευ έτέρου άκυρος.

Έπί τοϋ άρθρου 12

Τό παρόν άρθρον περιλαμβάνει τάς μεταβατικάς διατά
ξεις, αιτινες διτσκευάσθησαν έπί τή βάσει τών άρθρων 79 
εως 81 τοϋ Είσ. ΝΑΚ, τηρηθείσης καί τής έν αύτοϊς δια- 
τυπώσεως (βλ. έρμηνείαν τών έν λόγω διατάξεων υπό Κ. 
Σημαντήρα έν Έρμ. Είσ. ΝΑΚ). Μόνον έν § 2 έδ. 2 έ.τ. έ- 
κρίθη άναγκαία ή ρύθμισις τών χρονικών ορίων τής κατά τό 
νέον.άρθρον 1448 § 2 άναστολής τής έτησίας άποσβεστικής 
τής άγωγής διαζυγίου προθεσμίας.

Διά τής § 3 ορίζεται δίμηνος ή προθεσμία ισχύος τοϋ νέου 
νόμου, όση καί ή κατά τον ν. 2228/1920 άρθρ. 22 § 1.

. Έν Άθήναις τή 15 Φεβρουάριου 1976 
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