
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'£-■ τοΰ σχεδίου νόμου «αερί διεκδ'.κήσεως χροικωων ακινή

των έαί λύσεω ς τού γάμον κατ’ έφαρμογήν τού Νόμου
868/1979».

Προς τήν Βου/.ήν ιών Ελλήνων
Λ:ά τού αροσφάτου Ν. 868/1979 «ττερι διαζυγίου λόγω 

αακροχρονίαυ διακοχής της έγγάμου σεμβιώσεως» σσαρβσχέθη 
•/a: εις τόν ύσαίτιον τής ίιαστάσεως σύζυγον νά καταθέτη 
α-ωγήν αερί λύσεως τού συνεχεία τής μακροχρονίου διαστά- 
τεως νεκρωθ εντός γάμου του.

Ή νομοθετική χύτη μέριμνα έχει άδιαμφισβητήτως αλεο- 
νεχτταζτζ. τότον άαό αλευράς αυτών τούτων τών εν διαστα- 
ϊε. συζύγων καί τών τέκνων των, όσον καί γενικώτερον, άαό 
κοινωνικής αλευράς. Παρά ταύτα όμως, έκτος χάσης άμφί- 
σβητήσεως ααραμένει καί τό ότι εις αερίατωσιν κατά την 
όχοίχ/ εν άγων είναι ό άνδρας, διά τής ύαό τούτου αροκαλου- 
αέντς λύσε ως τού γάμου έττέρχονται αιφνίδιοι συνέαβιαι καί 
άνατροζη της οικονομικής ^εσεως της -γυν^ικος, ιο·.α εις 
αεσίατωσιν διακοαής καταβολής εις ταύτην διατροφής, υγειο
νομικής αεριθάλψεως κλα.

Ή λύσις βεβαίως τού γάμου συνεαάγεται καί τήν έαιστρο- 
φήν εις τήν γυναίκα τής εις τον άνδρα χάριν αυτής δοθεί- 
σης αροικός. κατά τάς ααγίας διατάσεις τού Αστικού Κώδι
κες. Ή ρύθμισις όμως τού Α.Κ. δεν δύναται νά λεχθή ότι 
ίκανοαοιεί τήν αερί ""δικαίου-γενικήν ’ άντιληψιν, έαί τών αε- 
ριατώσεων άαοδόσεως τής αροικός, τής συσταθείσης ώς 
διατετιμημένης, κατά τό άρθρον 1413 τού Α.Κ. Ή άαόδο- 
σις εις τήν γυναίκα τής έν τφ αροικοσομβολαίω έρισθείσης 
αιτίας τού αροικώου ακινήτου, ούδέν ουσιαστικόν όφελος θά 
αροσφέρη ι ζ ταύτην. λόγω τής αλματώδους αύξήσεως τής 
άξίας τής έγγειου ιδιοκτησίας; Τούτων δοθέντων έαιβάλλε- 
ται ή λήψις νομοθετικής μερίμνης διά τήν διασφάλισιν τών 
συμφερόντων τής γυναικός, εν αεριατώσει λύσεως τού γάμου, 
συμφώνως αρός τόν ώς άνω νόμον, ΰααιτιότητι τού άνδρός.

Ταύτα σκοαούνται διά τού ύαό κρίσιν σχεδίου νόμου. Εΐδι- 
κώτερον:

α) Διά τού άρθρου 1 καθιεροΰται έκλεκτικόν δικαίωμα 
τής γυναικός συνιστάμενον είτε εις τήν διεκδίκησιν τών εις 
τήν χεριουσίχ/ τού άνδρός ευρισκομένων αροικώων ακινήτων, 
τά όσοΐα είχον μεταβιβασθή εις τούτον λόγω αροικός, κατά 
τάς διατάσεις τού άρθρου 1413 τού Α.Κ., είτε εις τήν 
άξίωσιν καταβολής εις τήν γυναίκα τής διατιμήσεως τής 
αροικώας αεριουσιας βάσει τής άξίας τήν όχοίχ/ θά έχει 
αύτή κατά τόν χρόνον άσκήσεως τού έκλεκτικοΰ δικαιώματος 
της. Τό δικαίωμα τούτο ασκείται διά δηλώσεως τής γυναί
κες, κοινοσοιουμένης αρός τόν άνδρα ή τους κληρονόμους του.

Ή δήλωσις σημειούται εις τό αεριθώριον τού βιβλίου 
μεταγραφών καί άαοσβέννυται μετά χάροδον έ ς μηνών άαό 
τής άμετακλήτου λύσεως τού γάμου. Μετά τήν άσκησιν τού 
δικαιώματος τούτου, ή άκίν-ητος χεριουσία τής γυναικός 
αεριέρχεται αυτοδικαίως εις χυτήν. Λαμίάνεται έαίσης μέ
ριμνα ύαέρ τών τρίτων, ώστε νά μή θίγωνται έμαράγματα 
δικαιώματα έαί τής κατά τά ανωτέρω ακινήτου αεριουσίας, 
κτηθέντα αρο τής άσκήσεως τής αγωγής διαζυγίου, ή γυναί
κα όμως έχει αντίστοιχον ενοχικήν άξίωσιν κατά τού άν
δρός καί τών κληρονόμων του.

Διά τού άρθρου 2 άααγορεύετα: άαό τής δημοσιεύσεως 
τού αροτεινομένου νομοσχεδίου καί είναι άκυρος, όαέρ τής γυ
ναίκες καί τών κληρονόμων της, αάσα έκ. μέρους τού άνδρός 
ζνευ συναινέσεως τής γυναικός διάθεσις τών αροικώων, ώς 

‘και αάσα έκ μέρους οίουδήαοτε κτήσις έα’ χυτών έμαρα- 
γματου δικαιώματος.

Τό αυτό ισχύει καί έαί έκαοιήσεως δι* αναγκαστικής έκτε- 
Λεσεως έαισαευδομένης ύαό τών δανειστών τού άνδρός, βάσει 
κατασχέσεως, ή όαοία όμως έαεδλήθη μετά τήν δημοσίευσιν 
τού νόμου τούτου.

Η άααγόρευσις αυτή διαρκεί μέχρι τής ααρελεύσεως έξ 
μηνών άαό τής άμετακλήτου λύσεως τού γάμου, έν τάση δέ

αεριατώσει όχι αέραν τών σέντε (5) έτών άαό τής λήξεως 
τής ισχύος τού Νόμου 868/1979.

Τέλος, ή ύαό τού άνδρός ααράβασις τής, κατά τό ααρόν 
άρθρον άααγορεύσεως'τιμωρείται κατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 386 τού Ποινικού Κώδικος.

Ταύτα σκοαούνται διά τού ύαό κρίσιν νομοσχεδίου διά τήν 
ψήφισιν τού όαοίου έχομεν τήν τιμήν νά ααρακαλέσωμεν τήν 
Βου/.ήν.

Εν Άθήναις τή 23 Ιουλίου 1979

Ό Υαουσ-ώς 
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί διεκδικήσεως αροικώων ακινήτων έαί λύσεως τού γά

μου κατ’ έφαρμογήν τοΰ Ν. 86S/1979.

Άρθρον 1.

1. ’Εν αεριατώσει λύσεως τοΰ γάμου κατ’ έφαρμογήν τών 
διατάσεων τοΰ Νόμου 868/1979 «αερ! διαζυγίου λόγω μακρο
χρονίου διακοαής τής έγγάμου συμδιώσεως», καί έφ’ όσον 
ύααίτιος τού διαζυγίου κατά τό άρθρον 3 τού νόμου τούτου 
εχει κηρυχθή ό άνήρ, ή γυνή δικαιούται, είτε νά διεκδικήση 
τά εις τήν αεριουσίαν τού άνδρός κατά τόν χρόνον τής ααρ’

—οίουδήαοτε- τών—συζύγων -άσκήσεως τής αερί διαζυγίου άγω- 
γής εύρισκόμενα άκίνητα, τά όαοία είχον μεταδιβασθή εις 
•αυτόν λέγω αροικός κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 1413 
τού Α.Κ., είτε νά ζητήση τήν διατίμησιν αυτών εις τήν άξίαν 
τού χρόνου κατά τόν έαοίον άσκείται τό δικαίωμα έαιλογής 
κατά τά έν τή έαομένη ααραγράφω.

2. Τό κατά τήν αροηγουμένην ααράγραφον έκλεκτικόν 
δικαίωμα άσκείται διά τής αερί τούτου δηλώσεως τής γυ- 
ναικός κοινοαοιουμένης αρός τόν άνδρα ή τούς κληρονόμους αυ
τού καί σημειουμένης εις τό αεριθώριον τοΰ βιβλίου μεταγρα
φών, άαοσβέννυται δέ μετά αάροδον έξ μηνών άαό τής άμε
τακλήτου λύσεως τού γάμου.

. 3. Διά τής άσκήσεως τού έκλεκτικοΰ δικαιώματος ύαέρ τοΰ
άκινήτου, τούτο, αεριέρχεται αυτοδικαίως εις τήν κυριότητα 
τής γυναικός μετά τήν άμετάκλητον λύσιν τοΰ γάμου.

4. Έμαράγματα δικαιώματα τρίτον/ κτη-υέντα έαί τών 
αερί ών ή ααρ. 1 άκινήτων αρο τής άσκήσεως τής άγωγής 
διαζυγίου δεν θίγονται. Διά τά δικαιώματα ταύτα έχει ή γυνή 
ένοχικήν άξίωσιν κατά τοΰ άνδρός ή τών κληρονόμων του.

Άρθρον 2.

1. Άαό τής δημοσιεύσεως τοΰ χαρόντος άααγορεόεται 
καί είναι ιάκυρος, ύαέρ τής γυναικός καί τών κληρονόμων 
χύτης, αάσα έκ μέρους τοΰ άνδρός άνευ συναινέσεως τής γυ- 
ναικός διάθεσις τών αροικώων, ώς καί αάσα έκ μέρους 
οίουδήαοτε κτήσις έα’ αυτών έμαραγμάτου δικαιώματος. Τό 
αύτό κρατεί καί έαί έκαοιήσεως δι’ άναγκαστικής έκτελέ- 
σεως έαισαευδομένης ύαό τών δανειστών τού άνδρός, βάσει 
κατασχέσεως έαιίληθείσης μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ χαρέν- 
τος. Ή άααγόρευσις αΰτη διαρκεί μέχρι τής ααρελεύσεως έξ 
μηνών άαό τής άμετακλήτου λύσεως τοΰ γάμου, εις αάσαν 
δέ αερίατωσιν ούχί αέραν τών αέντε έτών μετά τήν λήξιν 
τής ισχύος τοΰ Νόμου 868/1979 αχερϊ διαζυγίου λέγω μακρο
χρονίου διακοαής τής έγγάμου συμβιώσεως», έκτος άν έντός 
τής αενταετίας έχει άσκηθή τό έκλεκτικόν δικαίωμα.

2. Ή ύαό τοΰ άνδρός ααράθασις τής κατά τό ααρόν άρθ-ρον 
άααγορεύσεως τιμωρείται κατά τό άρθρο·/ 386 τοΰ Ποινικού 
Κώδικος.

Άρθρον 3.
Ή ίσχυς τοΰ ααρόντος νόμου άρχεται άαό τής 25ης ’Ιου

λίου 1979.

’Εν Άθήναις τή 25’Ιουλίου 1979

Ο Ύαουργός 
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ


