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Στο Σ/έδιο Νόμου «Εφαρμογή τής συνταγματικής αρ
χή; της ισότητας άνδρών καί γυναικών στον^’Αστικό 
Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την ’Εμπορική 
Νομοθεσία καί τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κα
θώς καί μερικός εκσυγχρονισμός διατάξεων τοϋ ’Αστικού 
Κώδικα πού αφορούν τό Οικογενειακό Δίκαιο».

Πρός ιή Βσνλή ιών 'Ελλήνων

1. Μέ τό άρθρο 1 τοϋ νόμου. 1237/1982 έγινε ή σύσταση 
Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, για τή σύνταξη 
σχεδίου νόμου πού Οά περιλαμβάνει α) τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις τοϋ ’Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγι
κού του νόμου, τοϋ Εμπορικού Νόμου, τοϋ Κώδικα Πο
λιτικής Δικονομίας καί τού Ποινικού Κώδικα για την 
εφαρμογή τής αρχής τοϋ άρθρου 4 παρ. 2 τοϋ Συντάγμα
τος περί τής ισότητας των Ελλήνων καί Έλληνίδων καί 
β) τις αναγκαίες τροποποιήσεις τοϋ ’Αστικού Κώδικα 
για τον εκσυγχρονισμό τοϋ Οικογενειακού Δικαίου.

Ή νομοπαρασκευαστική αυτή επιτροπή συγκροτήθηκε 
μέ τήν ύπ’ άριθ. 30394/26.4.1982 άπόφαση τοϋ 'Υπουρ
γού Δικαιοσύνης καί άποτελέσθηκε άπό δέκα πέντε μέλη 
(έπτά καθηγητές των Νομικών Σχολών τών Πανεπιστη- 
μίων ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί Θράκης, μία καθηγή- 
τρια τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επι
στημών καί έπτά γυναίκες δικηγόρους), μέ πρόεδρο τον 
καθηγητή τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών κ. ’Αριστόβουλο Μάνεση.

’Από τήν παραπάνω επιτροπή καταρτίσθηκε τό σχέδιο 
νόμου πού υποβάλλουμε στή Εουλή γιά νά κυρωθεί, όπως 
προβλέπει ό νόμος 1237/1982, κατά τή διαδικασία τοϋ 
άρθρου 76 παρ. β τοϋ Συντάγματος. ' .

Τό σχέδιο συνοδεύεται ,άπό εμπεριστατωμένη εισηγη-% 
τική έκθεση τής επιτροπής πρός τόν Υπουργό Δίκαιο - 
σύνης, πού παραθέτουμε σέ συνέχεια τής εκθέσεώς μας 
αυτής καί πού θά άποτελέσει σημαντικό ερμηνευτικό βοή
θημα ιδίως κατά τήν πρώτη εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ 
σχεδίου. ' - . ■

2. Μέ τό νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται τά ζητήματα
πού άναφέρονται στήν εφαρμογή τής συνταγματικής αρχής 
τής ισότητας άνδρών καί γυναικών στον Αστικό Κώδικα, 
τον Εισαγωγικό του Νόμο, τήν ’Εμπορική Νομοθεσία καί 
τόν Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ένώ παράλληλα έπι- 
χειρεΐται εκσυγχρονισμός τοϋ Οικογενειακού Δικαίου καί 
συγκεκριμένα στα κεφάλαια τών σχέσεων τών συζύγων 
άπό τό γάμο, τοϋ διαζυγίου, τής συγγένειας μέ γάμο καί 
χωρίς γάμο (εξώγαμα τέκνα), τής διατροφής άπό τον 
νόμο καί τών σχέσεων γονέων καί τέκνων. Στά κεφάλαια 
τής υιοθεσίας καί τής επιτροπείας, μέ τόν εκσυγχρονισμό 
τών οποίων ή νομοπαρασκευαστική επιτροπή δεν μπόρεσε 
νά άσχοληθεΐ στήν πρώτη φάση τών εργασιών της άπό 
έλλειψη χρόνου, ένόψει τής προθεσμίας τοϋ άρθρου 116 
παρ. 1 τοϋ Συντάγματος, τό νομοσχέδιο περιορίζεται στο 
νά προσαρμόσει στή συνταγματική άρχή τής ισότητας 
άνδρών καί γυναικών δσες άπό τις διατάξεις τών κεφα
λαίων αυτών είχαν άνάγκη. " .

3. Στήν κατάρτιση τοϋ νομοσχεδίου έχουν ληφθεϊ ΰπόψη 
τόσο οί σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις, άνάγκες καί άντι- 
λήψεις, όπως έχουν διαμορφωθεί στή χώρα μας, οσο καί 
οί νεότερες άντιλήψεις πού επικρατούν στή διεθνή επιστήμη 
καί στις ξένες νομοθεσίες, χωρίς νά παραγνωρίζεται ή 
παράδοση σάν ένας άπό τούς κύριους- προσδιοριστικούς 
παράγοντες τής ελληνικής κοινωνικής συνείδησης. Μέ αυτά 
τά δεδομένα τό προτεινόμενο νομοσχέδιο έρχεται νά έξα- 
λήψει άπό τό δίκαιό μας θεσμούς καί ρυθμίσεις πού έχουν 
καταστεί άναχρονιστικοί καί πού σάν τέτοιοι βρίσκονται 
σε άντίθεση μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα καί μέ τό 
αίσθημα δικαίου τοϋ λαού. Οί νέες ρυθμίσεις άντίστροφα, 
πού προβλέπονται στό νομοσχέδιο, καλύπτονται, σύμφωνα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέ τις υπεύθυνες κυβερνητικές-έκτιμήσεις. άπό πλατεία 
κοινωνική άποδοχή. “Ετσι μέ τό προτεινόμενο νομοσχέδιο 
συντελεΐται ένα πολύ- καλά σταθμισμένο, σοβαρό βήμα 
κοινωνικής άπελευθέρωσης. Μέ αύτό απαλλάσσεται ό λαός 
μας άπό θεσμούς καί ρυθμίσεις πού ή κοινωνική πραγμα
τικότητα δεν μπορούσε πια νά άνεχθεϊ για-ί γινόντουσαν 
πολλές φορές πηγή άφόρητης άδικίας καί' δυστυχίας.

Τό απελευθερωτικό δέ αύτό βήμα έχει τό νομικό του έρι- 
σμα σέ μερικές άπό τις πιο πολύτιμες καί καινοτόμες διατά
ξει.' τοϋ Συντάγματος. Γιατί, όχι μόνο οί ρυθμίσεις τοϋ νο
μοσχέδιου πού αποβλέπουν στην ισονομία άνδρών καί γυ
ναικών πραγματώνουν συνταγματική επιταγή, άλλα καί έκεί- 
νες πού εκσυγχρονίζουν τό οικογενειακό δίκαιο υλοποιούν 
τις επιταγές τών άρθρων 2 παρ. 1 καί 5 παρ. 1 τοϋ Συντά
γματος, πού τό ένα αναγορεύει τήν προστασία τής άξίας τοϋ 
άνθρώπου σέ πρωταρχική υποχρέωση τής πολιτείας καί τό 
άλλο διασφαλίζει τό δικαίωμα κάθε άνθρώπου στήν ελεύθερη 
άνάπτυξη τής προσωπικότητάς του. Επειδή δέ οί συντα
γματικές αυτές διατάξεις κατ’ εξοχήν έκφράζουν τό πνευμα
τικό περιεχόμενο τής παράδοσης τού Ελληνισμού, γι’ αύτό 
καί τό προτινόμενο νομοσχέδιο μέ τις καινοτόμες ρυθμίσεις 
του, όχι μόνο δέν άπομακρίνεται άπό τήν παράδοση, άλλ’ 
άντίστροφα τήν πραγματώνει μέσα στήν τωρινή κοινωνική 
πραγματικότητα καί τήν ενισχύει στή συνέχισή της στούς 
νέους καιρούς.

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους έκτος άπό τήν εκκαθάριση 
τής νομοθεσίας μας άπό διατάξεις άνισης μεταχείρησης τών 
δύο φύλων, το νομοσχέδιο προχωρεί καί στον εκσυγχρονισμό 
του οικογενειακού μας δικαίου μέ ούσιώδεις μεταβολές, όπως 
είναι προπαντός ό υποβιβασμός τοϋ ορίου δικαιοπρακνικής 
ένηλικίωσης στο δέκατο όγδοο έτος τής ήλικίας σέ συνδυασμό 
μέ τήν κατάργηση τών θεσμών τής χειραφεσίας καί τής κη
δεμονίας, ή μεταρρύθμιση τοϋ θεσμοΰ τοϋ διαζυγίου μέ τήν 
καθιέρωση τοϋ ισχυρού κλονισμού τοϋ γάμου ως βασικού 
λόγου διαζυγίου καί τήν εισαγωγή τοϋ συναινετικού διαζυ
γίου, καθώς καί ή βαθειά τομή στά θέματα τής ίδρυσης συγ
γένειας ές αίματος, τών άποτελεσμάτων τής συγγένειας πού 
παράγεται χωρίς γάμο καί τής γονικής μέριμνας.

4. Γιά τις επιμέρους διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου, πού περι
λαμβάνει 91 άρθρα, παρατηρούμε τά ακόλουθα :

Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Μέ τό άρθρο 1 γίνονται μεταβολές στά άρθρα τοϋ ’Αστικού 

Κώδικα για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο τοϋ Οικογενειακού 
Δίκαιου, ώστε το εφαρμοστέο δίκαιο νά καθορίζεται χωρίς 
προτίμηση πρός τό άνδρικό φύλο.

Μέ τό άρθρο 2 προσαρμόζονται οί διατάξεις πού άφοροϋν 
-τήν κατοικία στη συνταγματική άρχή τής ισότητας τών δύο 
φύλων.

Μέ το άρθρο 3 καθορίζετα τό όριο δικαιοπρακτικής ένη
λικίωσης τοϋ προσώπου στό 18ο έτος. 'Η λύση αυτή, πού 
επιβάλλεται από το βαθμό ωριμότητας τών σημερινών νέων, 
έναρμονίζεται μέ τόν πρόσφατο ύποβιβασμό τοϋ χρόνου ένη
λικίωσης γιά τόν άσκηση τού δικαιώματος ψήφου στά δε
καοχτώ.

Με τό άρθρο 4 γίνεται απλή προσαρμογή τοϋ άρθρου 25S 
τοϋ ’Αστικού Κώδικα στή νέα ρύθμιση τής κατάργησης τοϋ 
θεσμού τής κηδεμονίας.

Με τά άρθρα 12-14 γίνονται μεταβολές στά άρθρα τού 
’Αστικού Κώδικα πού άφοροϋν τούς όρους τέλεσης γάμου 
και τον άκυρο γάμο. Ή κυριότερη μεταβολή είναι ό καθορι
σμός τοϋ, 18ου έτους ώς κατώτατου όριου ήλικίας γιά τήν 
τέλεση γάμου καί γιά τά δύο φύλα. ' II λύση αυτή στηρίζεται 
στις νεότερες άντιλήψεις γιά τή σύνδεση τής νόμιμης ηλι
κίας γάνου οχι μονο μέ τήν βιολογική, άλλά πρέποντος μέ 
τήν ψυχολογική, πνευματική καί κοινωνική ωριμότητα τού 
προσώπου, καθώς καί γιά τήν Ισότιμη μέ τόν άνδρα θέση τής 
γυναίκας, μέσα στήν οικογένεια σέ καθεστώς ισονομίας. 
Παράλληλα μέ τή λύση αυτή ένισχύεται ή σοβαρότητα τοϋ 
γάμου, που υπονομεύεται μέ γάμους προσώπων νεαροτάτης 
ήλικίας.



2 Μέ το άρθρο 15 αναμορφώνεται '.ο δίκαιο των προσωπικών ~ 
:αΙ περ.ουσιακών σχέσεων των συζύγων άπό το γάμο. Στις 
έες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται κυρίως ::
*)-Ή κατάργηση της προίκας, θεσμού πού προσκρούει 

τήν ισότητα των δύο φύλων καί πού είναι άπο τούς πιο άνα- 
ρονιστικούς τοϋ Οικογενειακού μας Δικαίου. Ή κατάργηση 
μως αυτή δεν εμποδίζει περιουσιακές παροχές των γονέων 
ρός τά παιδιά τους είτε γιά τη δημιουργία ή τήν διατήρηση 
ΐκονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε γιά τήν έναρξη 
τήν έςακολούθηση επαγγέλματος, όπως προβλ.έπεται μέ 

ο άναμορφούμενο άρθρο 1509 τοϋ Λ.Κ. Πρέπει νά σημειω- 
εϊ ότι γιά τις παροχές αυτές στ δ μέτρο πού δέν υποκρύπτουν 
ωρεά, θά προβλχφθεΐ μέ ιδιαίτερο νομοθέτημα ή ευνοϊκή 
-ορολογία πού ισχύει γιά τήν προίκα. Έτσι ή κατάργησή 
ης δέν πρόκειται νά έχει δυσμενείς φορολ.ογικές συνέπειες,'

β) Τό αμετάβλητο τοϋ επωνύμου των συζύγων γιά τις 
ννομες σχέσεις τους. Ή άποβολή τοϋ οικογενειακού έπο)- 
ύμου τής γυναίκας καί ή πρόσκτηση τοϋ επωνύμου τοϋ άν- 
ρα προσκρούει στη συνταγματική άρχή τής ισότητας, αλλά- 
αί περιπλέκει τις συναλλαγές, ιδίως όταν συμβαίνει το έπώ- 
υμό τής γυναίκας νά αλλάζει έπανειλ.ημμένα μέ πρώτο γάμο, 
έ διαζύγιο, μέ δεύτερο γάμο, μέ νέο διαζύγιο. Προβλ.έπε-- 
χι όμως ότι στις κοινωνικές σχέσεις ό κάθε σύζυγος μπορεί 
ά χρησιμοποιεί τό επώνυμο τοϋ άλλου, αν αύτός συμφωνεί, 
νά τό προσθέτει στο δικό του. ' ' .
γ)---Η υποχρέωση των συζύγων νά συνεισφέρουν καί οί 

λο άπό κοινοϋ γιά την άντιμετώπιση των άναγκών τής οί- 
ογένειας. "Ετσι τά βάρη τοϋ γάμου δέν θά φέρει εφεξής 
ατά κύριο λόγο ό άνδρας καί μόνο επικουρικά ή γυναίκα.
δ) 'Η άξίωση συμμετοχής τοϋ καθενός άπο τούς συζύγους» 

ταν λυθεί ή άκυρωθεί ό γάμος, στην περιουσία τ νύ απέκτησε 
άλλος κατά τη διάρκεια τοϋ γάμου (έκτος άπό τις δωρεές, 

λ.ηρόνομίες καί κληροδοσίες), στο μέτρο πού συνέβαλ.ε σ’, 
ύτήν. Γιά νά διευκολυνθεί ή άπόδειξη, προβλ.έπεται νόμιμο 
αχητό τεκμήριο ότι ή συμβολή αυτή άνέρχεται στο 1/3 τής. 
εριουσίας πού απέκτησε ό άλλος., ·. * ζ
Μέ τό άρθρο 16 διαμορφώνεται ένα νέο δίκαιο διαζυγίου· 
αθιερώνεται ό ισχυρός κλονισμός τοϋ γάμου ώς βασικός 
ίγος διαζυγίου καί προβλ.έπεται ότι ό κλονισμός τεκ.μαί- 
ται μαχητά μέν στις περιπτώσεις μοιχείας, διγαμίας, έπι- 
,υλ.ής ζωής κλ.π., άμάχητα δέ όταν οί σύζυγοι βρίσκονται 
νεχώς σέ διάσταση άπό τέσσερα τουλάχιστο χρόνια, 
τήν τελ.ευταία περίπτωση - καί μόνο σ’ αύτήν - πκρχμερί- 
Tat τό στοιχείο τής υπαιτιότητας καί 6 καθένας άπό τούς 
ζύγους έχει τό δικαίωμα νά ζητήσει διαζύγιο.
Καινοτομία άποτελ,εί ή εισαγωγή τοϋ συναινετικού δια- 
γίου. ’ Η σχετική διάταξη έμπνέεται άπό τήν άρχή ότι ό 
μος δέν πρέπει καί δέν μπορεί νά διατηρείται όταν καί 
δύο σύζυγοι θέλουν τή λ.ύση του. "Οπως άπέδειξε ή πράξη, 
άπόφαση των συζύγων νά λύσουν τό γάμο είναι ίσχυρό- 
ρη άπό κάθε άντίθετο κανόνα δικαίου. Ή νέα ρύθμιση, 
αματώντας τίς ψεύτικες άντιδικίες, προστατεύει τήν άξιο- 
έπεια των πολ.ιτών, τό κύρος τής δικαιοσύνης καί τή σο- 
ρότητα τής πολ.ιτείας. Στο συναινετικό διαζύγιο έπιβάλ- 
■ται όμως δύο περιορισμοί : ό ένας είναι νά δηλ,ώσουν οί 
ζυγοί στο δικαστήριο τήν άπόφασή τους δύο φορές, μέ 
ιόσταση τουλ.άχιστο έξι μηνών καί τό πολ.ύ δύο χρόνων 
ι ό δεύτερος, πού ισχύει όταν υπάρχουν παιδιά, νά έχουν 
αφωνήσει οί σύζυγοι γιά τό θέμα τής έπιμέλ.ειας των παι- 
ύν καί τής επικοινωνίας μέ αύτά.

Η διατροφή μετά τό διαζύγιο αποσυνδέεται κατ’ αρχήν 
:ό τό θέμα τής υπαιτιότητας καί επιτρέπεται στό δικαστή 

εκτιμήσει τίς ιδιομορφίες κάθε ειδικής περιπτώσεως. 
μφωνα όμως μέ τό νέο άρθρο 1414 Λ.Κ. ό δικαστής, μπυ- 
.. κρίνοντας τήν ιδιομορφία τής συγκεκριμένης περίπτω- 
ε. νά άποκλείσει ή νά περιορίσει το δικαίωμα διατροφής 
λ υπαιτίου συζύγου, κι αυτό γιά νά μήν μπορεί ανέλεγκτα 
υπαίτιος τοϋ κλ.ονισμοϋ τοϋ γάμου, άφοϋ πάρει το διαζύ- 

νά εισπράττει καί διατροφή.

Με τό άρθρο 17 καταργοϋνται τά κεφάλαια τοϋ ‘Αστικού 
Κώδικα πού άναφέρονται στή συγγένεια,· τή γνησιότητα τοϋ 
τέκνου, τη διατροφή εκ τοϋ νόμου, τίς σχέσεις γονέων καί' 
τέκνων, τήν πατρική εξουσία καί τά έξώγαμα τέκνα, καί άντι- 
καθίστανται άπό νέες διατάξεις μέ τίς όποιες έπέρχονται ου
σιώδεις μεταρρυθμίσεις σέ μιά σειρά άπό καίρια θέματα τοϋ 
Οικογενειακού Δικαίου. ,-

Ίδιαίτερης σημασίας είναι οί διατάξεις πού άναφέρονται 
στην ίδρυση συγγένειας έξ αίματος καί πού αποβλέπουν στην 
πλήρη έξομοίωση τών τέκνων πού γεννιούνται χωρίς γάμο 
τών γονέων τους (έξώγαμα) μέ τά τέκνα πού γεννιούνται σέ 
γάμο (γνήσια ή νόμιμα).

Μέ τή ρύθμιση που αφορά τό επώνυμο τών τέκνων πού 
γεννιούνται σέ γάμο, οί γονείς όφείλ.ουν νά προσδιορίσουν' 
τό έπώνυμο τών τέκνων τους μέ κοινή άμετάκλητη δήλ.ωσή' 
τους πριν άπό τό γάμο. Μπορούν νά έπιλ.έγουν ώς έπώ-· 
νυμο τών τέκνων τους, πού θά είναι κοινό γιά όλ.α, είτε τό; 
έπώνυμο τοϋ ενός άπό αυτούς είτε συνδυασμό καί τών δύό'ί 
επωνύμων. "Αν οί γονείς δέν έχουν έπιλ,έξει μέ κοινή δήλ.ωστ] 
τους τό έπώνυμο τών τέκνων τους, τά τέκνα θά έχουν γιά 
έπώνυμο τό έπώνυμο τοϋ πατέρα τους.

Καθιερώνεται εξάλλου, άντί τής πατρικής εξουσίας, πού 
άποτελχί χαρακτηριστική περίπτωση διάταξης πού άντίκει- 
ται στήν άρχή τής ισότητας άνδρών καί γυναικών, ή γονική, 
μέριμνα πού ασκείται καί άπό τούς δύο γονείς άπό κοινού;ί 
II ροβ/χπεται ότι σέ περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης τοϋ 
γάμου ή ρύθμιση τής άσκησης τής γονικής μέριμνας έπαφίε- 
ται στό δικαστήριο.

Μέ τά άρθρα 18 έως 22 τροποποιούνται ορισμένες διατά
ξεις πού άναφέρονται στήν υιοθεσία καί στήν επιτροπεία, 
μόνο όμως σέ θέματα πού έχουν σχέση μέ τήν Ισονομία άν
δρών καί γυναικών.' -

Μέ τά άρθρα 23 έως 2S προσαρμόζονται διατάξεις τοϋ. 
Κληρονομικού Δικαίου στις νέες ρυθμίσεις γιά τήν ένηλ.ικό-’ 
τητα, τήν κατάργηση τής προίκας, τίς σχέσεις τών συζύγων,' 
καθώς καί τοϋ διαζυγίου. ' λ

Β) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ’ ΝΟΜΟΓ ΤΟΓ 
ΑΣΤΙΚΟΙ' ΚΩΔΙΚΑ * '

Μέ τά άρθρα 29 καί 30 προσαρμόζονται τά άρθρα 115 
καί 121 τοϋ Εισαγωγικού Νόμου στις τροποποιήσεις πού 
έπιφέρονται στον ’Αστικό Κώδικα.

Γ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Μέ τά άρθρα 31 έως 33 καταργοϋνται τά άρθρα 2 εώς 7 

τοϋ ’Εμπορικού Νόμου πού είτε άναφέρονται σέ περιπτώ-' 
σεις χειραφέτων άνηλ.ίκων πού ασκούν εμπόριο είτε άφο- 
ροϋν τήν άσκηση εμπορίας άπό έγγαμη γυναίκα. ’Αντικα
θίστανται εξάλλου διατάξεις τοϋ νόμου 602/1915 περί συνε
ταιρισμών, μέ τίς οποίες απαγορευόταν ή συμμετοχή σέ 
συνεταιρισμό τών γυναικών χωρίς' τή συναίνεση τοϋ συζύγου 
τους.
Δ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μέ τά άρθρα 34 έως 5(1 γίνονται ορισμένες μεταβολ.ές 

στον Κούδικα Πολ.ιτικής Δικονομίας, τίς όποιες έκαναν άναγ- 
καίες οί μεταβολ.ές πού γίνονται στον ’Αστικό Κώδικα. 
Οί μεταβολές αυτές τών δικονομικών διατάξεων έχουν συχνά 
χαρακτήρα καθαρά λχκτικό.
Ε) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τά άρθρα 51 ειυς 91 περλαμβάνουν τίς αναγκαίες, ένόψει 
τών νέων ρυθμίσεων, μεταβατικές διατάξεις.

Μέ·τήν πεποίθεση ότι ή ελληνική κοινωνία είναι άπό καιρό 
έτοιμη νά δεχθεί τίς προτεινόμεμες νέες ρυθμίσεις, έχουμε 
τήν τιμή νά υποβάλουμε το νομοσχέδιο αυτό στήν κρίση τής 
Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσουμε νά τό 
κυρώσει μέ τήν ψήφο της.

’Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1982 
Ό Υπουργό: Δικαιοσύνη:

Γ. Λ. ΜΑΓΚΛΚΗΣ’


