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Στ ό Σχέδιο Νόμου : «’Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής 
τής ισότητας άνδρών καί γυναικών στον ’Αστικό Κώδικα, 
τόν Εισαγωγικό του Νόμο, την ’Εμπορική Νομοθεσία 
καί τόν Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς καί μερικός 
εκσυγχρονισμός των διατάξεων τοϋ Αστικού Κώδικα —οϋ 
αφορούν τό οικογενειακό Δίκαιο».

ΕΙΣΙΙΓΗΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣ11

τόν Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης
Μέ την άπόφάσή μας 30394/26-4-1082 συγκροτήθηκε 

δυνάμει τοϋ άρθρου 1 τοϋ νόμου 1237/1982 καί τοϋ άρθρου 5 
τοϋ νόμου 1290/1982 Ειδική Νομοπαρασκευαστική ’Επι
τροπή γιά τή σύνταξη Σχεδίου Νόμου πού θά περιλαμβάνει : 
α) τις αναγκαίες τροποποιήσεις τοϋ ’.Αστικού Κώδικα καί 
τοϋ Εισαγωγικόϋ του Νόμου, τοϋ ’Εμπορικού Νόμου, τοϋ 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καί τοϋ Ποινικού Κώδικα 
γιά τήν εφαρμογή τοϋ άρθρου 4 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος περί 
τής ισότητας των Ελλήνων καί Έλληνίδων καί β) τις ανα
γκαίες τροποποιήσεις τοϋ ’.Αστικού Κώδικα γιά τόν εκσυγ
χρονισμό τοϋ Οικογενειακού Δικαίου.

___*Η ’Επιτροπή άποτελέσΟηκε άπό τούς : 1) Αριστόβουλο
Μ άνεση, καθηγητή τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, πού ορίσθηκε καί Πρόεδρός της. 2) ’Αλίκη Γιω- 
τοπούλου - Μαραγκοπούλομ, καθηγήτρια τής Παντείου Ά- 
νωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών. 3) ’Ιωάννη Δελη- 
γιάννη, καθηγητή τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών 
Επιστημών τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 4) Γεώργιο 
Κασιμάτη. καθηγητή τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών. 5) Γεώργιο Κουμάντο, καθηγητή τής Νομι
κής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 6) Γεώργιο Πα- 
παδημητρίου, καθηγητή τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου Θράκης. 7) Νικόλαο Παπαντωνίου, καθηγητή τής 
Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 8) Μιχαήλ 
Σταθόπουλο, καθηγητή τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών. 9) Χρυσάνθη ’Αντωνίου - Ααίου, δικηγό
ρο. 10) Βιλελμίνη Γεωργιλα, δικηγόρο. 11) ’Αλεξάνδρα Δε- 
μερούκα - Χρονά, δικηγόρο. 12) Ειρήνη Δορκοφίκη, δικη
γόρο. 13) Γιούλα Κιλάφη - Οΐκονομίδου, δικηγόρο. 14) Καί- 
τη Κουσταβάρα - Παπαρρήγα, δικηγόρο καί 15) Σοφία Σπη- 
λιωτοπούλου - Κουκούλη, δικηγόρο. Γραμματέας τής ’Επι
τροπής ορίσθηκε ό κ. ’Ιωάννης ’Αποστόλου, διευθυντής τοϋ 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

’Από τά παραπάνω μέλη τής ’Επιτροπής : ή Κυρία Χρυ
σάνθη Ααίου - ’Αντωνίου έχει τήν ιδιότητα τής Ειδικής Συμ
βούλου τοϋ Πρωθυπουργού γιά τά γυναικεία θέματα, οί κυ
ρίες Βιλελμίνη Γεωργιλα, ’.Αλεξάνδρα Δεμερούκα - Χρονά,
I ιούλ.α Κιλάφη - Οΐκονομίδου, Καίτη Παπαρρήγα - Κωστα- 
βάρα μετέχουν ώς εκπρόσωποι τής Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. (Συντονι
στική Επιτροπή Έκπροσούπων . Γυναικείων Σωματείων) 
γιά τήν άναμόρφωση-τοϋ Οικογενειακού Δικαίου, καί ή Κυ
ρία Ειρήνη Δορκοφίκη μετέχει ώς εκπρόσωπος τοϋ Δικηγο
ρικού Συλλόγου ’Αθηνών. ·

Προηγουμένως είχαν συσταθεΐ, όπως είναι γνωστό, μέ 
σκοπό τήν προσαρμογή στήν επιταγή τοϋ άρθρου 4 παρ. 2 
τοϋ Συντάγματος,, ειδικότερα, τών διατάξεων τοϋ Αστικού 
Κώδικα, τοϋ Εισαγωγικού του Νόμου, τής ’Εμπορικής Νο
μοθεσίας, τοϋ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καί τοϋ Ποι
νικού Κώδικα δύο άλλες επιτροπές. ’.Αρχικά, μέ τήν από
φασή σας άριθ. 106926/1976, συγκροτήθηκε ή ειδική νομο
παρασκευαστική επιτροπή ύπό τήν προεδρία τοϋ ομότιμου 
καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Άνδρέα Γαζή πού 
συνέταξε σχετικό Σχέδιο Νόμου (Σχέδιο τής Συντακτικής 
’Επιτροπής = ΣχΣυντ) τό όποιο, μαζί μέ τήν εισηγητική 
έκθεση τοϋ προέδρου/ της καί τά πρακτικά τών συζητήσεων 
τής ’Επιτροπής, δημοσιεύθηκε άπό τό Υπουργείο Δικαιο
σύνης σέ ιδιαίτερο τόμο, τό τέλος τοϋ 1979. Καί στή συνέχεια, 
άφοϋ διατυπώθηκαν διάφορες παρατηρήσεις στο Σχέδιο τής 
πρώτης επιτροπής μέ άρθρα πού δημοσιεύθηκαν στον νομικό 
τύπο ή μέ έγγραφα πού απευθύνθηκαν στό 'Υπουργείο Δι

καιοσύνης, προβλέφθηκε άπό τό άρθρο 10_τοϋ ν. 1071/1980 
καί τό άρθρ. 8 τοϋ ν. 1128/1981 ή σύσταση δεύτερης ειδικής 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής γιά τήν άναθεώρηση αύτοϋ

~ " > - Λ '*1/ / ι ι ιτου σχεοιου. ώστε να καταστεί ουνατη η φηφιση του απο τη 
Βουλή σύμφωνα μέ τό άρθρο /6 παρ. 6 Συντ. κατά τή δια
δικασία τής επιψήφισης τών δικαστικών κωδίκων. Ή ανα
θεωρητική αύτή επιτροπή συγκροτήθηκε, μέ ύπουργική από
φαση. ύπό τήν προεδρία τοϋ ομότιμου καθηγητή τοϋ Ππνεπι- 
στημίου ’Αθηνών, κ. Γεωργίου Μιχαηλίδη-Χουάρου καί υπέ
βαλε στις 15 Μαΐου 19S1 Σχέδιο Νόμου ( = Σχ.Αναθ.) πού 
ή ψήφισήτου όμως άπό τή Βουλή, μολονότι εΐσήχθη σ’ αυτήν, 
τελικά ματαιώθηκε.

Ήδη, ή επιτροπή πού συγκροτήσατε μέ τήν άπόφασή σας 
30394/26-4-1982, άφοϋ συνήλθε σέ επανειλημμένες συνε
δριάσεις, κατήρτισε Σχέδιο Νόμου, μέ τό όποιο αφενός αντι
μετωπίζονται στό σύνολό τους τά ζητήματα πού άναφέρονται 
στήν εφαρμογή τής συνταγματικής αρχής τής ισότητας 
άνδρών καί γυναικών στόν ’.Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό 
του Νόμο, τήν ’Εμπορική Νομοθεσία καί τόν Κώδικα Πολι
τικής Δικονομίας, καί άφετέρου επιχειρεΐται μερικός έκ- 
συγχρονισμος τοϋ Οικογενειακού μας Δικαίου, συγκεκριμένα 
στά κεφάλαια τών σχέσεων τών συζύγων άπό τόν γάμο, τοϋ 
διαζυγίου, τής ίδρυσης τής συγγένειας μέ γάμο καί χωρίς 
γάμο (έξώγαμα τέκνα) σέ συνδυασμό, στήν τελευταία περί
πτωση, καί μέ τή ρύθμιση τών αποτελεσμάτων αυτής τής 
συγγένειας, τής διατροφής άπό τόν νόμο καί τών σχέσεων 
γονέων καί τέκνων. Λόγω έλλειψης χρόνου, ενόψει τής προθε
σμίας τοϋ άρθρου 116 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος, ή επιτροπή 
δέν μπόρεσε, άντίθετα, νά άσχοληθεΐ επιφυλασσόμενη να τό 
κάνει κατά τήν επόμενη φάση τών εργασιών της μέ τόν έκ- 
συγχρονισμό τών κεφαλαίων τής υιοθεσίας καί τής επιτρο
πείας τών ανηλίκων καί τών άλλων άνίκανων προσώπων, σέ 
σχέση μέ τά οποία κεφάλαια περιορίσθηκε απλώς στό νά 
προσαρμόσει, όσες άπό τις διατάξεις τους είχαν άνάγκη, στή 
συνταγματική άρχή τής ισότητας άνδρών καί γυναικών. 
Λυτό είχε, έξ.άλλου, ώς συνέπεια νά μή καταστεί δυνατός 
καί ό πλήρης εκσυγχρονισμός τών ρυθμίσεων γιά τή γονική 
μέριμνα στό μέτρο πού αυτές συνδέονται μέ θεσμούς τοϋ δι
καίου τής επιτροπείας καί τής προστασίας τών ανηλίκων 
γενικότερα. Τέ>ος, ενόψει καί τοϋ πρόσφατου νόμου 1250/ 
1982 «γιά τήν καθιέρωση τοϋ πολιτικού γάμου», ή επιτροπή 
δέν άσχολήθηκε μέ τόν πλήρη εκσυγχρονισμό τών κεφα
λαίων πού άναφέρονται στον τύπο τής τέλεσης τοϋ γάμου καί 
στόν ελαττωματικό γάμο, έπιφυλάσσεται όμως νά έπιληφθεί 
στό επόμενο στάδιο τών εργασιών της καί μέ αύτά τά ζητή
ματα.

Ή επιτροπή υποβάλλει σήμερα τό σχέδιό της, άποτελού- 
μενο άπό 91 άρθρα, ώστε νά γίνουν οΐ άπαραίτητες ενέρ
γειες γιά τήν ψήφισή του άπό τή Βουλή μέ τή διαδικασία 
τοϋ άρθρου 76 παρ. 6 τοϋ Συντάγματος.

I) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ .

1. Τό Σύνταγμα μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 4 παρ. 2 ορίζει 
ότι «οί "Ελληνες καί αί Έλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα καί 
υποχρεώσεις». Σύμφωνα μέ τή μεταβατική διάταξη τοϋ άρ
θρου 116 παρ. 1 εξακολούθησε, κατ’ εξαίρεση καί προσω
ρινά, ή ισχύς νομοθετικών ρυθμίσεων προγενέστερων τοϋ 
Συντάγματος τοϋ 1975, πού ήταν άντίθετες ή άσυμβίβα- 
στες μέ τήν παραπάνω βασική συνταγματική επιταγή, ώς 
τήν κατάργηση ή τήν άντικατάστασή τους, ή οποία πάντως 
πρέπει νά έχει συντελεσθεί τό βραδύτερο ώς τήν 31η Δεκεμ
βρίου 19S2. Μέ τις δύο αύτές διατάξεις διαμορφώνεται τό 
ρυθμιστικό πλ.αίσιο, μέ τό όποιο τό Σύνταγμα ^καθιερώνει 
ρητά καί ρυθμίζει, γιά πρώτη φορά στήν ελληνική συντα
γματική ιστορία, τήν ισονομία μεταξύ τών άνδρών καί τών 
γυναικών. _

Άπό τήν προσεκτική έξέταση τών δύο παραπάνω διατά
ξεων προκύπτει καθαρά ότι ό συντακτικός νομοθέτης άνέ- 
λυχβε ό ίδιος τήν εύθύνη γιά τήν επιβολή της ισονομίας, άπο-
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φεύγοντας πολύ-σωστά νά τήν αναθέσει στον κοινέ» νομοθέτη. 
Γι’ αύτό το σκοπό μάλιστα έταξε καί αποκλειστική προθε
σμία ποΐΓλήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1982. 'Η επιλογή αυτή 
εκφράζει έτσι, μέ τον πιο σαφή καί πανηγυρικό τρόπο, τή 
3ούλησή του νά επενεργήσει ό ϊδιος ώς κινητήριος μοχλός 
για τήν πραγμάτωση της ισονομίας μεταξύ άνδρών καί γυ
ναικών χωρίς παλινδρομήσεις καί καθυστερήσεις.

Τή συνταγματική αυτή επιταγή έρχεται νά συγκεκριμενο- 
ποιήσει τό Σχέδιο Νόμου πού υποβάλλεται στή λαϊκή αντι
προσωπεία. Ή αποδοχή του θά επιφέρει τήν εκκαθάριση 
τής σχετικής νομοθεσίας άπό τό στίγμα της άνισης μεταχεί
ρισης των δύο φύλοιν καί θά συμβάλει στο νά άποκαταστα- 
θεΐ ή γυναίκα στή θέση πού ταιριάζει στήν προσφορά καί 
τούς αγώνες της : τή θέση πού τής ανήκει στήν κοινωνία.

Μέ τήν καθιέρωση τής ισότητας άνδρών καί γυναικών πού 
είσάγεται μέ τό παρόν Σχέδιο Νόμου ένισχύεται ή προστα
σία τής οικογένειας, τοϋ γάμου, τής μητρότητας ,τής παι
δικής ηλικίας καί τής νεότητας, σύμφωνα μέ τό άρθρο 21 
~.7.ρ. 1 καί 3 Συντ. καί τονίζεται ό χαρακτήρας τοϋ γάμου ώς 
θεσμού κατ’ εξοχήν ήθικοϋ.

'Η αρχή τής κυριαρχίας τοϋ άνδρός αντικαθίσταται άπό 
ήν αρχή τής αμοιβαιότητας καί τής συντροφικότητας. Τό 
αποφασιστικό δικαίωμα τοϋ άνδρός, πού συνεπαγόταν σχέ
σεις άνταγωνιστικές, άντικαθίσταται μέ τό διάλογο, τις 
κοινές άποφάσεις καί ευθύνες. Έτσιτ ένισχύεται ή ενότητα 
τής οικογένειας, άφοϋ ή οικογένεια στηρίζεται πλέον στη 
συνεργασία, τήν άμοιβαία κατανόηση καί άγάπη, τήν ηθική 
καί υλική συμπαράσταση καί τον άμοιβαΐο σεβασμό τής 
τροσωπικότητας, καί δημιουργεϊται τό κατάλληλο περιβάλ- 
.ον γιά τήν ομαλή σωματική καί ψυχική άνάπτυξη τό ύ παι
διών.' ■ ·· · : "

Γνώμονα ,τέλος, γιά τήν επιλογή τών έπιμέρους λύσεων 
τοϋ νομοσχεδίου - τόσο στό μέρος εκείνο, όπου έπιχειρεΐται 
σονόμηση, όσο καί στό μέρος έκεϊνο όπου έπιχειρεΐται εκ
συγχρονισμός - άποτέλεσαν καί άλλες καινοτόμες γενικές 
διατάξεις τοϋ Συντάγματος. Πρόκειται ιδίως γιά τό άρθρο 2 
ταρ. 1, πού άναγορεύει τό σεβασμό καί τήν προστασία τής 
ιξίας τοϋ άνθρώπου σε πρωταρχική υποχρέωση όλων τών 
ργάνων τής Πολιτείας, καί τό άρθρο 5 παρ. 1 πού διασφα- 
ίζει τό δικαίωμα κάθε άνθρώπου στήν ελεύθερη άνάπτυξη 
ής προσωπικότητάς του. Μέ αυτό τον τρόπο προσπαθεί νά 
υμβάλλει τό παρόν νομοσχέδιο καί στήν πραγμάτωση τών 
πιταγών πού άπορρέουν άπό τις δύο αυτές θεμελιώδεις 
συνταγματικές διατάξεις, παράλληλα μέ τήν εφαρμογή τοϋ 
ρθρου 4 παρ. 2 Συντ.
2. Ό πρώτος στόχος τής Επιτροπής, κατά τήν κατάρτιση 

ύτοϋ τοϋ Σχεδίου Νόμου, υπήρξε βέβαια, ένόψει τής έπικεί- 
ενης λήξης τής προθεσμίας πού τάσσεται άπό τή διάταξη 
οϋ άρθρου 116 παρ. 1 Συντ., ή προσαρμογή τών διατάξεουν 
οϋ Αστικοϋ Κώδικα καί τών άλλων νομοθετημάτων πού 
ναφερονται στόν τίτλο, στήν άρχή τής ισονομίας άνδρών 
αί γυναικών. Προς τον σκοπό αυτό ή ’Επιτροπή ε/.αβε 
πόψη της τόσο τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις, άνάγκες 
αί άντιλήψεις, όπως έχουν διαμορφωθεί στή χώρα μας, 
σο καί τις νεότερες άντιλήψεις πού επικρατούν στή διεθνή 
τιστήμη καί στις ξένες νομοθεσίες. Στο έργο της αυτό βοη- 
ηθηκε, έξ άλλου, σημαντικά ή ’Επιτροπή άπό τά δύο σχέ- 
α πού προηγήθηκαν, τής Συντακτικής καί ’Αναθεωρητικής 
επιτροπής, άπό τά όποια παρέλαβε αυτούσιες, άφοϋ τις 
εταγλώττισε βέβαια στή δημοτική, πολλές διατάξεις πού 
κρίνε Ορθές. Παράλληλα βελτίωσε άλλες διατάξεις τών 
jo αύτών σχεδίων καί συμπλήρωσε τά κενά τους.
Μέ βάση τον συστατικό νόμο ή ’Επιτροπή άνέλαβε νά έτοι- 

ασει Σχέδιο Νόμου γιά τήν ισονομία τών δύο φύλων καί 
>ν γενικότερο εκσυγχρονισμό τοϋ Οικογενειακού Δικαίου, 
.ά λόγους χρονικής πίεσης άπό τή συνταγματική προθεσμία 
.ϋ άρθρου 116 παρ. 1 ή ’Επιτροπή αποφάσισε κατά πλ.ειο- 
ηφία νά χωρίσει σέ δύο φάσεις το σύνολο τής εργασίας της, 
ολονότι γνώρισε ότι άρκετά θέματα τών δύο φάσεων πού 
τρόκειτο νά μελετήσει είναι άλληλένδετα καί άπό επιστη

μονική άποψη ήταν σκοπιμότερη ή ταυτόχρονη ρύθμισή τους. 
Ή διαπίστωση αυτή είχε ήδη γίνει αντιληπτή καί άπό τις 
δύο προηγούμενες επιτροπές, κυρίως όσον άφορα τις ρυθμί
σεις πού άναφέρονται στή γενική μέριμνα ή τά «εξώγαμα 
τέκνα». "Ετσι, ή ’Επιτροπή αίσθάνθηκε πολύ περισσότερο 
άπό 5,τι οί προηγούμενες ’Επιτροπές τήν άνάγκη νά προ
χωρήσει. ιός ορισμένο βαθμό παράλληλα στά δύο έργα της, 
ένόψει τοϋ κινδύνου νά δει ένα μέρος τοϋ έργου της, πού άνα- 
φέρεται στήν πρώτη φάση, νά άνατρέπεται αμέσως μετά τήν 
νομοθετική κύρωσή του κατά τή δεύτερη φάση τών εργασιών 
της. 'Τπό τήν έπίδραση αύτών τών δεδομένων, ή ’Επιτροπή 
προχώρησε, κατά τήν πρώτη αυτή φάση, καί σέ παραπέρα 
εκσυγχρονισμούς, όπως ό υποβιβασμός τοϋ ορίου τής δι- 
καιοπρακτικής ένηλικίωσης στό δέκατο όγδοο έτος τής 
ήλικίας σέ συνδυασμό μέ τήν κατάργηση τών θεσμών τής 
χειραφεσίας καί τής κηδεμονίας, ή μεταρρύθμιση τοϋ θεσμού 
τοϋ διαζυγίου μέ τήν καθιέρωση τοϋ άντικειμενικοϋ κλονι
σμού τοϋ γάμου ώς λόγου διαζυγίου καί τήν εισαγωγή τοϋ 
συναινετικού διαζυγίου, καί ή επιχείρηση βχθειας τομής στά 
θέματα τής ίδρυσης τής συγγένειας έξ αίματος, τών άπο- 
τελεσμάτων τής συγγένειας πού παράγεται χωρίς γάμο καί 
τής γονικής μέριμνας. "Οπως στά θέματα τής εναρμόνισης 
τής νομοθεσίας προς τήν άρχή τής ισότητας άνδρών καί γυ
ναικών, έτσι καί στά θέματα τοϋ παραπέρα εκσυγχρονισμού 
ή Επιτροπή κινήθηκε μέ γνώμονα, τις σχετικές συνταγμα
τικές επιταγές (άρθρα 2, παρ. 1, 5 παρ. 1, 21 πχρ. 1 καί 3 
Συντ. 1975), τις διεθνείς συμβάσεις καί (ιδίως τή σύμβαση 
Ο HE γιά τήν εξάλειψη τών διακρίσεων σε βάρος τών γυνχΐτ 
κών πού πρόσφατα ύπέγραψε ή Ελλάδα), τις διεθνείς δια
κηρύξεις ή άλλ,α διεθνή κείμενα πού άναφέρονται σ’ αυτά τά 
θέματα, τή σύγχνονη διεθνή νομοθετική κίνηση σέ συνδυασμό 
μέ τις νεότερες άντιλήψεις τής διεθνούς επιστήμης, τις άρχές 
τής δικαιοσύνης καί τοϋ άνθρωπισμοϋ πού διέπουν τό ελλη
νικό δίκαιο, καθώς καί τή σύγχρονη ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα. ........

• 3. Σχετικά μέ τή γλ.ώσσα τοϋ Σχεδίου, ή ’Επιτροπή προέ- 
κρινε άδίστακτα τή χρησιμοποίηση τής δημοτικής, έστω καί 
άν πρόκειται γιά διατάξεις πού εντάσσονται σέ νομοθετή- 
ματα, όπως ό ’Αστικός Κώδικας, ό Εισαγωγικός του Νόμος, 
ή ό Κώδικας Πο/.ιτικής Δικονομίας, πού είναι συνταγμένα 
στήν καθαρεύουσα. Έκτος τοϋ ότι ή λ.ύση αύτή έχει ώς 

οηγούμενό της τον ν. 1250/19S2, προτιμήθηκε άπό τήν 
πιτροπή καί σάν ένα μέσο γιά τον σταδιακό γλ.ωσσικό 

εκσυγχρονισμό τών Κωδίκων μας. Το επιχείρημα ότι μέ 
τόν τρόπο αύτό εγκαινιάζεται μία, σχετικά μικρά, περίοδος 
γλωσσικής άνομοιομορφίας τών Οεμελ.ιωδέστερων νομοθε
τημάτων τοϋ εθνικού μας βίου δέν θεωρήθηκε άπό τήν ’Επι
τροπή άποφασιστικό, γιά νά άποστεΐ άπό τήν παραπάνω 
λύση.

Στό πλ.αίσιο αυτής τής προσπάθειας σταδιακού γλ.ωσσι- 
κοϋ εκσυγχρονισμού τών Κωδίκων μας μάλ.ιστα, ή ’Επιτροπή 
μεταγλ.ώττισε στή δημοτική άκόμη καί διατάξεις τών 
όποιων δέν θίγεται τό περιεχόμενο, εφόσον αυτές εντάσσον
ται σέ ευρύτερες ενότητες, πού ένα μεγάλο μέρος τών δια- 
ξεών τους μεταρρυθμίζεται.

II) ΟΙ ΕΓΙ ΙΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
.V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

(“Αρθρο 1 τοϋ Σχεδίου)
Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο τοϋ Α.Κ., στά άρθρα του πού 

άφοροϋν τό Οικογενειακό Δίκαιο, συχνά όριζε τό εφαρμοστέο 
δίκαιο, δίνοντας τήν προτίμησή του στό δίκαιο τής ιθαγέ
νειας τοϋ άνδρός ή τοϋ πατέρα. Αυτό άποτελοϋσε ένα στοι
χείο τυπικής άνισότητας πού μπορούσε νά έχει καί ουσια
στικές συνέπειες άπό τήν άποψη ότι ό άνδρας ή ό πατέρας 
είχε τό προνόμιο νά κινείται σέ ένα χώρο κανόνων δικαίου 
πού τοϋ ήταν γνευστοί, ένώ ή γυναίκα ή ή μητέρα έπρεπε νά 
προσαρμόζει τήν συμπεριφορά της σέ ένα δίκαιο πιθανά 
άγνωστο σ’ αύτή. Βέβαια, ή άνισότητα αύτή σέ βάρος τής 
γυναίκας μπορούσε νά συμψηφίζεται άπό το ενδεχόμενο.
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το δίκαιό τής. ιθαγένειας τοϋ άνδρός νά είναι ευνοϊκότερο για 
τη γυναίκα. ΙΙάντως, κρίθηκε αναγκαίο νά τροποποιηθούν 
οί διατάξεις τοϋ ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ώστε και τό 
εφαρμοστέο δίκαιο νά καθορίζεται χωρίς προτίμηση προς 
τό ανδρικό φύλο. Ή αντικατάσταση της ιθαγένειας τοϋ άν- 
δρός ή τοϋ πατέρα από άλλα συνδετικά στοιχεία οδήγησε 
αναγκαστικά καί σέ κάποιον εκσυγχρονισμό τοϋ ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου, κυρίως μέ τήν καθιέρωση τοϋ συνδετικού 
στοιχείου της «συνήθους διαμονής» πού σήμερα θεωρείται 
προτιμότερο, γιατί επιτρέπει τήν εφαρμογή δικαίου γενικά 
γνωστού στο κοινωνικό περιβάλλον όπου ζοϋν οί ενδιαφερό
μενοι.

Τό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο τού Α.Κ. έχει άνάγκη άπό 
γενικότερο εκσυγχρονισμό, σύμφωνα μέ τά σύγχρονα πο
ρίσματα τοϋ επιστημονικού αύτού κλάδου. 'Η Επιτροπή 
δέν προχώρησε σέ μιά τέτοια ριζικότερη άναθεώρηση.

Ειδικότερα έγιναν οί ακόλουθες μεταβολές στά άρθρα 
τοϋ ’Αστικού Κώδικα γιά τό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο τού 
Οικογενειακού Δικαίου.

Στο άρθρο 14 διατηρείται ώς πρώτο συνθετικό στοιχείο 
ή τελευταία κοινή ιθαγένεια των συζύγων κατά τή διάρκεια 
τού γάμου, άλλά, άντί ώς δεύτερο συνδετικό στοιχείο (αν 
δέν υπήρξε κοινή ιθαγένεια) νά καθιερώνεται τό δίκαιο τής 

- ιθαγένειας τοϋ άνδρός, καθιερώνεται ή τελευταία κοινή συνή
θης διαμονή κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου. ’Επειδή όμως, 
θεωρητικά, μπορεί καί αυτό νά μήν έχει υπάρξει ποτέ, θεσπί
ζεται καί τρίτο συνδετικό στοιχείο, ό στενότερος σύνδεσμος 
των συζύγων προς ορισμένο δίκαιο, πού βέβαια θά έκτιμη- 
θεϊ άπό τό δικαστήριο.

’Αντίθετα μέ τις προσωπικές σχέσεις, * όπου τό εφαρμο
στέο δίκαιο μπορεί νά μεταβάλλεται κατά τή διάρκεια τού 
γάμου χωρίς νά δημιουργοϋνται κίνδυνοι γιά τούς τρίτους, 

' οί περιουσιακές σχέσεις πρέπει νά έχουν σταθερό σύνδεσμο 
'προς ορισμένο δίκαιο. ’Αντί γιά τό συνδετικό στοιχείο τής 
ιθαγένειας τοϋ άνδρός^ ‘ πού είχε τό άρθρο 15 τού Α.Κ., ή 
Επιτροπή προτείνει τά ίδια συνδετικά στοιχεία πού διέ- 

"πουν καί τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων κατά τό στα
θερό χρονικό σημείο αμέσως μετά τήν τέλεση τού γάμου. 
Έτσι εξασφαλίζεται ή ισότητα των συζύγων καί ώς προς 
τό εφαρμοστέο δίκαιο στις προσωπικές τους σχέσεις.
: Τό ίδιο δίκαιο πού διέπει τις προσωπικές σχέσεις, άλλά 
ειδικά κατά τή στιγμή όπου άρχίζει ή διαδικασία τοϋ δια
ζυγίου, ορίζεται στο άρθρο 16 ώς δίκαιο πού διέπει τό 
διαζύγιο (καί τό δικαστικό χωρισμό, γιά τά δίκαια πού άνα- 
γνωρίζουν αύτόν τό θεσμό). Έτσι άποφεύγεται ή άνάγκη 
προσφυγής στο δίκαιο της ιθαγένειας τοϋ άνδρός πού προ- 
βλ,έπεται άπό τό ΐσχΰον . δίκαιο.

Τό ίδιο δίκαιο των προσωπικών σχέσεων, έδώ κατά τό 
χρόνο τής γέννησης τοϋ τέκνου (ή κατά τό χρόνο τής λύσης 
τοϋ γάμου, αν ό γάμος λύθηκε πριν άπό τή γέννηση τοϋ τέ
κνου), προτείνεται στο άρθρο 1 ώς έφαρμοστέο δίκαιο γιά 
τήν κρίση, αν ένα τέκνο έχει γεννηθεί σέ γάμο ή χωρίς γάμο. 
'Η λύση αύτή επιτρέπει τον παραμερισμό τής ιθαγένειας 
τοϋ άνδρός πού προβλ.έπεται άπό τό ίσχϋον δίκαιο ώς δεύ
τερο συνδετικό στοιχείο. .......

Στο άρθρο 18, γιά τή ρύθμιση τών σχέσεων άνάμεσα 
στούς γονείς καί τά τέκνα, καθιερούνεται, μετά τό δίκαιο τής 
κοινής ιθαγένειας γονέων καί τέκνου (πού ύπάρχει καί στό 
ισχυον δίκαιο, άλλά άναφερόμενο μόνο στον πατέρα καί τό 
τέκνο), ως δεύτερο συνδετικό στοιχείο ή τελευταία κοινή 
συνήθης διαμονή καί, ώς τρίτο, τό δίκαιο τής ιθαγένειας τοϋ 
τέκνου (άντί γιά τό δίκαιο τής ιθαγένειας τοϋ πατέρα πού 
υπάρχει στό ίσχύον δίκαιο). ..·· , .

Γιά τό τέκνο πού γεννήθηκε χωρίς γάμο, οί σχέσεις του 
με τη μητέρα διέπονται, όπως κατά τό ίσχύον δίκαιο, είτε 
άπό τό δίκαιο τής κοινής τους ιθαγένειας είτε, άν δέν ύπάρχει 
κοινή ιθαγένεια, άπό τό δίκαιο τής ιθαγένειας τής μητέρας. 
Προτείνεται όμως νά παρεμβληθεί, άνάμεσα στά δύο αύτά 
συνδετικά στοιχεία, ώς δεύτερο, τό συνδετικό στοιχείο τής 
τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής μητέρας καί τέκνου,

σύμφωνα μέ τις σύγχρνες τάσεις καί μέ τή γραμμή πού 
άκολουθείται σέ άλλες διατάξεις.

"Ομοια κατά βάση είναι στό άρθρο -20 καί ή ρύθμιση τών 
σχέσεων άνάμεσα στον πατέρα καί τό τέκνο πού γεννήθηκε 
χωρίς γάμο. Μόνο πού έδώ. ώς τελευταίο συνδετικό στοι
χείο. άντί γιά τήν ιθαγένεια τής μητέρας προτείνεται ή ιθα
γένεια τοϋ πατέρα. Ή λύση είναι εΰλ.ογη καί επιβαλλόμενη 
άπό τήν αρχή τής ισότητας, άφοϋ πρόκειται αποκλειστικά 
γιά τις σχέσεις άνάμεσα στό τέκνο καί τον χωρίς γάμο, 
πατέρα του.

Στό άρθρο 21 ορίζεται ώς έφαρμοστέο δίκαιο γιά τις 
σχέσεις μεταξύ μητέρας καί πατέρα ενός τέκνου πού γεν
νήθηκε χωρίς γάμο τό δίκαιο τής τελευταίας κοινής ΐθαγέ- 
νειάς τους ή τής τελευταίας συνήθους διαμονής ή τής τελευ
ταίας άπλ,ής διαμονής κατά τή διάρκεια τής κύησης. Τά 
συνδετικά αύτά στοιχεία άντικαθιστοϋν τό συνδετικό στοι
χείο τής ιθαγένειας τής μητέρας, πού προβλ.έπεται άπό τό 
ίσχύον δίκαιο, γιατί τό συνδετικό αύτό στοιχείο περιέχει 
άνισότητα.

Ή προσθήκη τής απλής διαμονής κρίθηκε έδώ χρήσιμη, 
γιατί επιτρέπει τον παραμερισμό άλλων συνδετικών στοι
χείων, πού θά περιείχαν άνισότητα ή άβεβαιότητα, ενώ είναι 
βέβαιο ότι άπλ.ή κοινή διαμονή άναγκαστικά θά ύπήρξε 
ίσως μόνο κατά τή στιγμή τοϋ τοκετού. ~ 7

Στό άρθρο 22, άντίθετα μέ τό ίσχύον δίκαιο, διακρίνετα 
ή έξομοίωση πρός τέκνο γεννημένο σέ γάμο (όρος πού άντι- 
καθιστά τή νομιμοποίηση) άνάλογα άν γίνεται μέ έπιγε- 
νόμενο γάμο ή μέ πράξη κάποιας άρχής, δικαστικής ή διοι
κητικής (ή άκόμη καί νομοθετικής) σέ ορισμένες χώρες. 
Στήν πρώτη περίπτουση , ορίζεται ώς έφαρμοστέο δίκαιο 
εκείνο πού διέπει τις προσωπικές σχέσεις τών συζύγων.

Έτσι, περιορίζεται τό συνδετικό στοιχείο τής ιθαγέ
νειας τοϋ πατέρα (πού εφαρμόζεται γενικά κατά τό ίσχϋον 
δίκαιο) μόνο στήν περίπτωση έξομοίωσης μέ πράξη κά
ποιας άρχής, πού εναρμονίζεται μέ τή λύση τοϋ άρθρου 20.

Στό άρθρο 30 πού άφορά τά πρόσωπα χωρίς ιθαγένεια 
προτείνεται ή άντικατάσταση τοϋ στοιχείου τής κατοικίας 
μέ τό στοιχείο τής συνήθους διαμονής, σύμφωνα μέ τή 
σύγχρονη τάση καί μέ τή γραμμή πού τηρήθηκε σέ άλλ.ες 
διατάξεις.

Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

(άρθρο 2 τοϋ Σχεδίου)
Μέ τό άρθρο 2 τοϋ Σχεδίου έπιχειρεΐται προσαρμογή τών 

διατάξεων τοϋ ’Αστικού Κούδικα, πού άφοροϋν τήν κατοι
κία, στή συνταγματική άρχή τής' ισότητας τών δύο φύλων. 
Βασική καινοτομία άποτελεΐ έδώ ή κατάργηση τοϋ άρθρου 
55 Α.Κ., σύμφωνα μέ τό όποιο ή έγγαμη γυναίκα έχει κατοι
κία τήν κατοικία τοϋ συζύγου της, έκτος άν δέν ύποχρεοΰ- 
ται νά άκολ.ουθήσει τον άνδρα στήν κατοικία του, οπότε μπο
ρεί νά άποκτήσει αύτοτελή κατοικία. Ή ’Επιτροπή άκολ,ου- 
θησε, ώς πρός τό σημείο αύτό, τήν έπλογή τής Συντακτικής 
’Επιτροπής (άρθρο 8 Σχ. Συντ.). Ή άναγυώριση στην έγ
γαμη γυναίκα τής δυνατότητας νά άποκτα αυτοτελή κα
τοικία, στήν τεχνική - δικονομική έννοια τοϋ όρου, δέν άπο- 
τελεϊ βέβαια κατάργηση τής υποχρέωσης τών συζύγων γιά 
έγγαμη συμβίωση (Α.Κ. 1386), ή οποία διατηρείται. Κα
θιερώνεται απλώς ή ισονομία στις σχέσεις τών συζύγων ι
δίως γιά τις περιπτώσεις, όπου διακόπτεται γιά έναν όποιο- 
δήποτε λ.όγο ή έγγαμη συμβίωση ή λ.όγοι άνάγκης (κυρίως 
έπαγγελ.ματικοί) επιβάλλουν τή χωριστή διαμονή τών συζυ
γών χωρίς νά έχει διασπασθεί ή έγγαμη συμβίουσή τους. ' Η 
λύση πού προκρίθηκε καί πού συνίσταται στήν άπλ-ή-καταρ- 
γηση τοϋ άρθρου 55 Α.Κ. υπερέχει, κατά τή γνόυμη τής ’Επι
τροπής, τόσο άπό νομοτεχνική όσο καί άπό ούσιαστική ά
ποψη, άπό όποιαδήποτε άλλη λύση, καί ιδίως άπό τή λύση 
τοϋ Σχεδίου τής ’Αναθεωρητικής ’Επιτροπής (άρθρο 10 
Σχ. Άναθ.) πού δικαίους θεωρήθηκε ότι δημιουργεί έρ 

.μηνευτικά προβλήματα. J- "J ■
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Μέ τήν ευκαιρία τής αντιμετώπισης τοϋ θέματος της προ
σαρμογής των διατάξεων περί κατοικίας στην αρχή της ισό
τητας άνδρών-καί γυναικών, ή Επιτροπή έκρινε σκόπιμη 
τήν τροποποίηση καί της παρ. 3 τοϋ άρθρου 51 Α.Κ., ή ο
ποία άφορά τήν ειδική κατοικία τοϋ προσώπου, που ασκεί 
εμπόριο, για τις υποθέσεις ποΰ άναφέρονται στήν άσκηση τοϋ 
εμπορίου του. Ή διεύρυνση αυτής τής κατοικίας, ώστε νά 
περιλάβει όλες τις υποθέσεις ποΰ άναφέρονται στήν άσκηση 
τοϋ οποιουδήποτε επαγγέλματος τοϋ προσώπου είχε κριθεΐ 
άπαραίτητη άπό τήν ’Αναθεωρητική Επιτροπή (άρθρο 9 
Σχ. Άναθ.) για τή συμπλήρωση, ώς ένα βαθμό, των κενών 
τής διάταξης πού αυτή είχε προκρίνει για νά αντικαταστή
σει τό άρθρο 55 Α.Κ. Τήν αναγκαιότητα όμως τής διεύ
ρυνσης τής ειδικής κατοικίας τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 51 Α.Κ. 
εΤχε έπισημάνει καί ή Συντακτική Επιτροπή (βλ. Πρακτικά 
σελ. 234).

Γιά τήν αποκατάσταση τής ισονομίας άνδρών καί γυναικών 
παρίσταται άναγκαία ή τροποποίηση καί τοϋ άρθρου 56 
ΑΚ πού άφορά τήν κατοικία τών άνηλίκων. Ή διάταξη προ
σαρμόζεται στήν έπιχειρούμενη άπό τό Σχέδιο γενικότερη 
μεταρρύθμιση τοϋ δικαίου τών σχέσεων γονέων καί τέκνων 
πού συνίσταται στήν άντικατάσταση τοϋ θεσμοϋ τής πατρι
κής εξουσίας άπό τον θεσμό τής γονικής μέριμνας καί τήν 
καθιέρωση, ώς κανόνα, τής άσκησης της καί άπό τούς δύο 
γονείς______ -— ------- -- —- — — ----------- -----

Μέ τήν ευκαιρία αύτή ή ’Επιτροπή έκρινε σκόπιμο νά έπι- 
σημάνει καί πάλι τήν άνάγκη-πού έπισήμανε ήδη ή Συντα
κτική ’Επιτροπή (βλ. Πρακτικά, σ. 236) - γιά τήν τροπο
ποίηση τών σχετικών μέ τή δημοτικότητα διατάξεων τοϋ 
Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικα (ν. 1065/1980, ίδιο -, 
άρθρ. 18) πού καί αύτές θά παύσουν νά ισχύουν, όπως πολύ 
σωστά τονίσθηκε, άπό τήν 1η Ίανουαρίου 1983 ώς άντισυν- 
ταγματικές. / _

Γ ΟΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ 
' : ■ . ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

(άρθρο 3 τοϋ Σχεδίου)
Ή Έπιτροττή θεώρησε ότι στο έργο της τοϋ εκσυγχρονι

σμού τοϋ Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνεται καί ή άντι- 
μετώπιση τοϋ ζητήματος τοϋ ορίου τής δικαιοπρακτικής 
ένηλικίωσης τοϋ προσώπου. Τό θέμα συνδέεται πράγματι μέ 
τή χρονική έκταση τών εξουσιών πού άποτελοϋν τό περιε
χόμενο τής γονικής μέριμνας, μέ τήν οποία αντικαθίσταται 
ο ως τώρα ισχύων θεσμός τής πατρικής εξουσίας. Θεωρών
τας άπό τή σκοπιά αύτή τό ζήτημα, ή Επιτροπή έκρινε 
ότι, ένόψει τοϋ βαθμού ωριμότητας τών σημερινών νέων 
στά δεκαοχτώ τους χρόνια, είναι πράγματι εξαιρετικά βαρύ 
γι’ αυτούς νά εξακολουθούν καί πέρα άπό τό χρονικό αύτό 
όριο νά υπάγονται σέ καθεστώς περιορισμού τής ελεύθερης 
άνάπτυξης τής προσωπικότητας καί τής δραστηριότητάς τους 
στόν δικαιοπρακτικό τομέα. “Ετσι, ή ’Επιτροπή άποφάσισε 
τήν τροποποίηση τοϋ άρθρου 127 ΑΚ. ώστε όποιος συμ
πληρώνει το δέκατο όγδοο έτος τής ήλικίας του νά είναι στο 
έξής άπόλυτα ικανός γιά κάθε δικαιοπραξία. Ή λύση είναι 
σύμφωνη με τά νεότερα συγκριτικά δεδομένα καί εναρμονί
ζεται μέ τον πρόσφατο υποβιβασμό, στά δεκαοκτώ, τοϋ χρό
νου ένηλικίωσης γιά τήν άσκηση τοϋ δικαιώματος ψήφου.

Στο πλαίσιο τής άντιμετώπισης τών σχετικών μέ τήν δι- 
καιοπρακτική ικανότητα θεμάτων ή 'Επιτροπή άποφάσισε 
επίσης τήν τροποποίηση καί τοϋ άρθρου 136 ΑΚ γιά νά τό 
εναρμονίσει, άφενός μέ τις διατάξεις τής κυρωμένης άπό 
τήν Ελλάδα διεθνούς σύμβασης εργασίας άριθμ. 138. μέ τήν 
οποία καθιερώνεται ώς γενικό κατώτατο όριο ήλικίας γιά 
όλες τις έργασιες τό Ι:>ο έτος, καί άφετέρου μέ τήν είσχ- 
γόμενη άπό το Σχέδιο άρχή τής ίίσιησης τής γονικής μέ
ριμνας καί άπό εούς δύο γονείς.

Ό υποβιβασμός τοϋ ορίου τής δικαιοπρακτικής ένηλι
κίωσης κατέστησε περιττή καί τή διάταξη τοϋ άρθρου 137 
ΑΚ, τής οποίας ή ’Επιτροπή αποφάσισε τήν κατάργηση. 
Πια τον ίδιο λόγο άποφάσισε τήν κατάργηση τοϋ Οεσυοϋ τής

χειραφεσίας τών άνηλίκων (Δέκατο Πέμπτο Κεφάλαιο τοϋ 
Τέταρτου Βιβλίου τοϋ ’Αστικού Κώδικα, άρθρα 1666-έως 
1685 βλ. άρθρ. 21 τοϋ Σχεδίου).

“Ομοια λύση έχει δεχθεί, στό σημείο αύτό. ό νεότερος γερ- 
μανός νομοθέτης ό όποιος, μετά τον ύποβιβασμό τοϋ ορίου 
τής ένηλικίωσης στό 18ο έτος καί τήν κατάργηση τών παρ. 
3-5 γερμ. ΑΚ, άγνοεΐ πια τόν άντίστο'.χο μέ τή δική μας 
χειραφεσία θεσμό τής «δικαστικής κήρυξης τής ένηλικό- 
τητας τοϋ προσώπου» πού ΐσχυε προηγουμένως (βλ. όμως, 
άντίθετα, άρθρα 477, 478 γαλλ. ΑΚ, όπως τροποποιήθηκαν 
μέ τόν ν. τής 5-7-74 πού εισάγουν τόν θεσμό τής «δικαστικής 
χειραφεσίας» γιά τούς άνηλίκους πού συμπληρώνουν τό 16ο 
έτος τής ήλικίας.τους). Σέ άντικατάσταση όμως τής ειδι
κής περίπτωσης τής αυτοδίκαιης χειραφεσίας τών άνηλίκων 
πού συνάπτουν γάμο (ΑΚ 1077), ή Έπιτροττή άποφάσισε, 
ένόψει τοϋ ότι καί ύπό τό νέο καθεστώς θά είναι δυνατή, σέ 
έξαιρετικές περιπτώσεις, ή τέλεση γάμου άπό άνηλίκους 
(νέο άρθρο 1350 ΑΚ. βλ. πκ. Ε' 1), τά πρόσωπα αυτά νά έ
χουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, άνάλογη μέ 
αυτήν πού δίνουν οί (καταργούμενες) διατάξεις τών άρθρων 
1674 καί 1675 ΑΚ στούς χειράφετους άνηλίκους. 'Η διά
ταξη, μέ τήν όποια καθορίζεται ή έκταση αύτής τής ικανό
τητας (έπιχείρηση δικαιοπραξιών άπαραίτητων γιά τή συν
τήρηση ή βελτίωση τής περιουσίας τοϋ έγγαμου ανηλίκου, 
γιά τήν άντιμετώπιση των άναγκών τής προσωπικής του 
συντήρησης καί εκπαίδευσης καθώς καί τών τρεχουσών άναγ 
κών τής οίκογένειάς του, έκμισθώσεις άκινήτων τό πολύ γιά 
μια εξαετία, είσπραξη εισοδημάτων τής περιουσίας του, διε
ξαγωγή τών σχετικών δικών), άποφασίσθηκε νά καταλαβει 
τή θέση τοϋ καταργουμένου άρθεου 137 ΑΚ (ώς νέο άρθρο 
137). =

Ό καθορισμός τοϋ δέκατου ογδόου έτους ώς χρονικού ο
ρίου γιά τή δικαιοπρακτική ένηλικίωση τοϋ προσώπου 
κατέστησε, τέλος, άναγκαία τήν τροποποίηση τών διατάςεων 
τών άρθρων 1719, 1723 καί 1748 ΑΚ πού άναφέρονται στήν 
ικανότητα γιά σύνταξη διαθήκης (βλ. άρθρο 23 τοϋ Σχεδίου). 
Ένώ, παράλληλα, τό μέτρο αύτό, σέ συνδυασμό καί μέ τήν 
κατάργηση τών θεσμών τής χειραφεσίας καί τής κηδεμονίας, 
έπέβαλε τήν τροποποίηση καί άλλων διατάξεων τοϋ ’Αστικού 
Κώδικα ή άλλων νομοθετημάτων πού άναφέρονται σ’ αυ
τούς τούς θεσμούς (π.χ. άρθρο 258 ΑΚ, άρθρα 2, 3 καί 6 
τοϋ ’Εμπορικού Δόμου, άρθρο 13 παρ. 1 έδ. β τοϋ ν. 602/ 
1915 «περί συνεταιρισμών», άρθρα 598, 614, 618, 620, 796 
τοϋ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή άλλων νομοθετημάτων, 
πού άναφέρονται σ’ αύτούς τούς θεσμούς, βλ. σχετικά άρθρα 
4, 31 καί 32 τοϋ Σχεδίου).

Δ' ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(“Αρθρα 5 έως 11 τοϋ Σχεδίου).
1. Μέ τό άρθρο 5 τοϋ Σχεδίου τροποποιείται ή διάταξη 

τοϋ άρθρου 612 ΑΚ πού άφορά τήν τύχη της μίσθωσης σέ 
περίπτωση θανάτου τοϋ μισθωτή. Ή τροποποίηση συνίστα- 
ται στήν προσθήκη δεύτερης παραγράφου πού ρυθμίζει τήν ει
δική περίπτωση, όπου τό μίσθιο χρησίμευε, όσο ζοϋσε ό μι-

οι να οχρεωσεις απο τη

σθωτής. ώς ή κύρια διαμονή του
(οίκογενε ιακή στέγη ί'κ. και νέα <

•Spo 15 τ:ο5 Σχεδίου). Στήν ν
ό μισ·5ωτ τά δικαιώματα 7.21
μίσθωση ερ'.έρχοντα:. aiuocDva

σευτερη πχραγ,ρ 2ς αποκκειστικα
μέ τήν προστιθέμενη 

ιτόν έπιζώντα σύζυ
γό του. Ό τελευταίος όμως δικαιούται νά καταγγείλιι οποτεδή
ποτε τή μίσθωση, τηρώντας τήν προθεσμία τής πρώτης παρα
γράφου (παλαιό άρθρο 012 ΑΚ), όπως άκριβώς δικαιούνται 
νά πράξουν κατά τήν παράγραφο αύτή καί οί άλλοι κληρο
νόμοι όταν δεν υπάρχει σύζυγος. Ή ρύθμιση αύτή εναρμο
νίζεται μέ τις άλλες διατάξεις τοϋ Σχεδίου πού ρυθμίζουν 
άφενός τήν τύχη τής οίκογεινειακής στέγης σέ περίπτωση θα
νάτου τοϋ ένόε άπό τούς συζύγους, όταν αύτό άνήκει στήν



κληρονομιά (νέο άρθρο 1SS9 ΛΚ στό άρθρο 27 τού Σχεδίου), 
καί αφετέρου τή χρήση του στην περίπτώση της διακοπής 
της έγγαμης συμβίωση: (νέο άρθρο 1392 ΛΚ στο άρθρο 15 
τοϋ Σχεδίου).

Με το άρθρο 6 τοϋ Σχεδίου προστίθεται, μετά τό άρθρο 
1)12 ΛΚ. νέο άρθρο —οΰ παίρνει τον αριθμό 612 Λ. Ή διάταξη 
αυτή άφορά έ—ίσης την περίπτωση, όπου τό μίσθιο χρησι
μεύει ώς οικογενειακή στέγη και άποβλ.έπει στήν προστα
σία τοϋ συζύγου τοϋ μισθωτή σχετικά μέ τή χρήση τής στέ
γης ιδίως εναντίον ενδεχόμενων συμπαιγνιών μεταξύ έκ- 
μισθουτή καί μισθωτή σέ βάρος του ή καί μονομερών άπλ.ώς 
ενεργειών ή παραλείψεων τοϋ μισθωτή με σκοπό την πρό
κληση τής καταγγελίας τής μίσθωσης από τον εκμισθωτή. 
Σύμφωνα μέ τή νέα διάταξη, άν τό μίσθιο χρησιμοποιείται 
ώς οικογενειακή στέγη καί ή χρήση αυτή έχει γνωστοποιηθεί 
στον εκμισθωτή, ή καταγγελία θής μίσθωσης, άπό τον τε
λευταίο, γιά όποιονδήποτε νόμιμο λόγο θά πρέπει νά κοινο
ποιείται , μέσα στήν —ροβλ.επόμε-νη άπό τον»νόμο προθεσμία, 
καί στον σύζυγο τοϋ μισθωτή, αλλιώς είναι άκυρη.

.Μέ το άρθρο 7 τοϋ Σχεδίου καταργεΐται ή διάταξη τοϋ άρ
θρου 921 ΛΚ ώς άντίθετη προς την άξιοπρέπεια τής γυναί
κας καί ώς εύλογη συνέπεια της κατάργησης τοϋ θεσμού 
τής. προίκας πού προβλέπεται άπό τό παρόν Σχέδιο.

Στους ίδιους.λόγους, οφείλεται καί ή διάταξη τοϋ άρθρου 8 
τοϋ Σχεδίου, μέ την οποία τροποποιείται τό άρθρο 931 ΑΚ:

Μέ τά άρθρα 9, 10 καί 11 τοϋ Σχεδίου προσαρμόζονται στις 
νέες ρυθμίσεις καί ιδίως στήν κατάργηση τοϋ θεσμού τής 
προίκας καί την καθιέρωση, γιά την περίπτωση τής λύσης ή 
τής άκύρωσης τοϋ γάμου, άξίωσης τοϋ καθενος άπό τούς συ
ζύγους κατά τοϋ άλλου γιά συμμετοχή στήν έπαύξηση τής 
περιουσίας πού αύτός πραγματοποίησε κατά τή διάρκεια τοϋ 
γάμου άπό επαχθή αιτία (νέο άρθρο 1400 ΑΚ-άρθρ. 15 τοϋ 
Σχεδίου), οί διατάξεις των άρθρων 1055; 1262’ 1303· καί· 
1304 ΑΚ; Έξ άλλου’καταργεΐται γιά τον ίδιο λόγο ή διά
ταξη τσϋ άρθρ. 1326. Εισαγωγή, στή θέσπιση , όμοιας διά
ταξης γιά* την περίπτωση υποθήκης πού θά έγγράφεται'δυ
νάμει τής νέας διάταξης ΑΚ 1262 περ. 4 γιά τήν εξασφάλιση 
τών άξ ιώσεων τοϋ κάθε συζύγου στά άποκτηματα- τοϋ άλ
λου δέν κρίθηκε άναγκαία· καί έτσι θά είναι δυνατή ή έξά-' 
λ,έ'.ψη των υποθηκών αυτών μέ τή συναίνεση' τσϋ δικαιούχου 
συζύγου, χωρίς τήν άδεια τοϋ δικαστηρίου. · .·

·. Ε’ ΟΡΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΓ-ΑΚΤΡΟΣ ΓΑΜΟΣ 
(άρθρα 12 έως 14 τοϋ Σχεδίου) ·

" Μέ τό άρθρο 12 τοϋ Σχεδίου τροποποιούνταν τά άρθρα 
1350 έως 1352 τοϋ ’Αστικού Κώδικα. - ·.·- * · ■· -

, Ή τροποποίηση τοϋ άρθρου· 1350 έχει διπλή σημασία. ’Α
φενός άντικαθίσταται, στήν πρώτη., παράγραφο τοϋ νέου 
άρθρου 1350, ό όρος «συναίνεση» μέ τον όρο «συμφωνία»,· 
πού είναι άκριβέστερος μετά τήν καθιέρωση τοϋ πολ.ιτικοϋ 
γάμου. ’Αφετέρου καθιερώνεται, στή δεύτερη παράγραφο, 
τό δέκατο όγδοο έτος ώς κατώτατο όριο ηλικίας γιά τήν τέ- 
λ.εση γάμου καί γιά τά δύο φύλα. Ή λ.ύση αυτή, ή οποία άντα- 
ποκρίνεται στις διεθνείς νομοθετικές τάσεις, στηρίζεται στις 
νεότερες άντιλήψεις γιά τήν άποσύνδεση τής νόμιμης ήλι- 
κίας τέλ.εσης γάμου άπό τή βιολογική ωριμότητα τοϋ προσώ
που καί τήν πλ.ήρη σύνδεσή της μέ τήν ψυχολογική, πνευμα
τική καί κοινωνική ωριμότητα καθώς καί γιά τήν υπεύθυνη 
καί ισότιμη μέ τον άνδρα θέση, μέσα στήν οικογένεια, πού 
επιφυλάσσει στή γυναίκα τό καθεστώς τής ισονομίας, τό ό
ποιο προϋποθέτει g-κριβώς τήν ύπαρξη τής ίδιας ψυχολογι
κής. πνευματικής καί κοινωνικής ώριμότητας καί στούς δύο 
συζύγους. Μέ τή ρύθμιση αύτή, εξάλλου διευκολ.ύνεται καί ή 
όλ.όκλ.ήρωση τής γενικής μόρφωσης καθώς καί ή επαγγελμα
τική κατάρτιση καί τών δύο συζύγων. Οί ελάχιστες κατά 
τά στατιστικά δεδομένα περιπτώσεις τέλ.εσης γάμων στήν 
Ελλάδα άπό πρόσωπα, ιδίως γυναίκες, μικρότερης ηλικίας, 
δέν θεωρήθηκαν άπό τήν Επιτροπή ότι άποτελοϋν επαρκή 
λόγο γιά τή νομοθέτηση χαμηλ,ότερου ορίου ηλικίας γιά τις 
γυναίκες. Προτιμήθηκε ή θέσπιση καί γιά τά δύο φύλα τοϋ

επιστημονικά όρθοϋ ορίου ηλικίας, γιά νά ασκήσει ό νόμος 
καί σ’ αύτή τήν περίπτωση τόν παιδαγωγικό του ρόλ.ο, άφοϋ- 
μά/.ιστα ό κίνδυνος άπό τή σύναψη άκυρων γάμων παρακάμ
πτεται μέ τήν παράλληλη θέσπιση τής ασφαλιστικής δικλεί
δας τής «συγγνώμης ήλικίας» γιά τις εξαιρετικές περιπτώ
σεις. οπού σπουδαίοι λ.όγοι επέβαλαν τήν τέλ.εση γάμου καί 
σέ μικρότερη ηλικία, όπως προβλέπεται άπό τό 3' εδάφιο τής 
δεύτερης παραγράφου τοϋ νέου άρθρου 1350.

Μέ τόν υποβιβασμό τοϋ χρόνου τή: δ καιοπρακτικής ενη- 
λικιωσης τοϋ προσώπου στό ISo έτος καί τή σύμπτωση έτσι 
αύτοϋ τοϋ χρόνου μέ τό όριο ήλικίας τέλ.εσης γάμου, χάνει 
τήν πρακτική σημασία της, κατά τό μεγαλ.ύτερο μέρος της, 
ή διάταξη τοϋ άρθρου 1352 ΛΚ. Γιά τό λ.όγο αυτό ή Επι
τροπή έκρινε ορθότερο, γιά τις λίγες περιπτώσεις χορήγησης 
άδειας τέλ.εσης γάμου άπό ανήλικο μέ άπόφαση τοϋ δικα
στηρίου, νά καλ.οϋνται νά άκουσθοϋν άπό τό δικαστήριο, έκ
τος άπό τούς ίδιους τούς μελλονύμφους, καί τά πρόσωπα πού 
έχουν τήν επιμέλεια τοϋ άνηλ.ίκου, γιά νά έρωτηθοϋν άν συναι- 
νοϋν, καί νά μπορέσει έτσι τό δικαστήριο νά εκτιμήσει στήν 
ίδια δίκη τό δικαιολογημένο ή μή τής τυχόν άρνησής τους. 
Ή διατήρηση τής συναίνεσης ώς χωριστής προϋπόθεσης, 
καθώς καί τής διαδικασίας άναπλ.ήρωσής της, σέ περίπτωση 
καταχρηστικής άρνησης τής χορήγησής της, άπό την άδεια 
τοϋ δικαστηρίου, κρίθηκε, άντίθετα, σκόπιμη γιά τήν περί- 
πτώση τέλ,εσης γάμου άπό πρόσωπο πού τ λεΐ ύπό δικαστική 
άντίλ.ηψη. Μέ τό πνεύμα αυτό τροποποιήθηκε, έτσι, τό άρθρο 
1352 ΛΚ. Ή διάταξη αύτή δέν προέβλεπε βέβαια έως τώρα 
ρητά καί τήν περίπτωση τών προσώπων πού τελοΰν ύπό δι
καστική άντίλ.ηψη. ’Επικράτησε όμως στή θεωρία ή άποψη, 
πώς θά πρέπει νά γίνεται διασταλτική ερμηνεία της, ώστε νά 
περιλαμβάνονται σ’ αύτήν καί τά παραπάνω πρόσωπα. 'Ορι
σμένες άντιρρήσεις πού διατυπώθηκαν άρχικά στήν Επιτρο
πή, σχετικά μέ τήν σκοπιμότητα τής εξάρτησης τοϋ γάμου 
αυτών τών προσώπων άπό τή συναίνεση τοϋ άντιλ.ήπτο- 
ρά τους, λ.όγω τοϋ κινδύνου καταχρήσεων άπό μέρους του, 
κάμφθηκαν τελικά μέ τό επιχείρημα ότι γιά τήν περίπτωση 
ακριβώς αυτών τών καταχρήσεων προβλέπεται άπό τή νέα 
διάταξη ΑΚ 1352 ή άναπλ.ήρωση τής έλλείπουσας συναίνεσης 
τοϋ άντλήπτορα άπό τήν άδεια τοϋ δικαστηρίου.

Μέ τό ίδιο άρθρο 12 τοϋ Σχεδίου τροποποιείται, τέλος, καί 
τό άρθρο 1351 ΛΚ, ώστε νά άποκλ.εισθοϋν άπό τήν έφαρμο- 
γή του οί νόμιμα άπαγορευμένοι. Ή υπαγωγή σ’ αύτή τή 
διάταξη, έξαιτίας τής ευρύτητας τοϋ γράμματός της, καί τών 
προσώπων πού τελ.οϋν ύπό νόμιμη απαγόρευση έχει έπισΰρει 
τις επικρίσεις τής θεωρίας, άπό μερίδα τής όποιας μάλιστα 
προτάθηκε ή συσταλτική έρμηνεία της. ’Αλλά έκτος άπό 
αύτό, ή επέκταση τής άπαγόρευσης τέλ.εσης γάμου καί στούς 
νόμιμα άπαγορευμένους θεωρήθηκε, άκόμη καί ύπό τό πα- 
λ.αιότερο Σύνταγμα τοϋ 1952, ώς άντισυνταγματτκή, γιατί 
επιβάλλει περιορισμό τής ειδικής ικανότητας δικαίου αυτών 
τών προσώπων γιά άπόλαυση τής έννομης σχέσης τοϋ γάμου 
σε βαθμό πού νά τούς άποστερεί τό έλ.άχιστο εκείνο όριο 
τών ειδικών ικανοτήτων δικαίου πού είναι άπαραίτητο γιά 
τήν εξασφάλιση σ’ αυτούς βίου άντίστοιχου προς τή στοι
χειώδη έλ.ευθερία καί άξιοπρέπεια (ήδη άρθρα 2 παρ. 1 καί 
5 παρ. 1 Συντ. 1975). Βρίσκεται, τέλ.ος, σέ άντίθεση-σέ 
ό,Τ1. άφορά πάντοτε τούς νόμιμα άπαγορευμένους - μέ τό 
άρθρο τής Ευρωπαϊκής Σύμβασης γιά τήν προστασία τών 
’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ή τροποποίηση, επομένως, τής 
διάταξης τοϋ άρθρου 1351 ΑΚ μέ το άνωτέρω πνεύμα θεω
ρήθηκε επιβεβλημένη.

Μέ τό άρθρο 13 τοϋ Σχεδίου καταργοϋνται τά άρθρα 1359, 
1362 καί 1365 τοϋ ’Αστικού Κώδικα.

Το άρθρο 1359 ΛΚ άναφέρεται στό κώλυμα γάμου λ.όγω 
έξώγαμης συγγένειας. 'Η κατάργησή του όμως δέν σημαίνει 
ότι θά είναι δυνατός στό εξής ό γάμος «μεταξύ τοϋ έξώγαμου 
τέκνου ή τών κατιόντων αύτοϋ καί τοϋ έξ άναγνωρίσεως πα- 
τρός η τών έξ αίματος συγγενών αύτοϋ». Ή κατάργηση όφεί- 
λχται απλώς στή διαγραφή τοϋ κανόνα τής δεύτερης παρα
γράφου τοϋ άρθρου 1465, σύμφωνα μέ τήν οποία «τό-έξώ-
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γάμον τέκνον, έφ’ όσον έν τώ νέμω δεν ορίζεται άλλως, δέν 
θεωρείται έξ αίματος συγγενής προς τον έξ άναγνωρίσε<ος 
πατέρα αύτοΰ» (βλ. πιο κάτω- Η' για τή γενικότερη έξο- 
μοίωση των τέκνων πού γεννιούνται χωρίς γάμο των γονέων 
τους μέ τέκνα γεννημένα σέ γάμο, που εισαγεται άπό το Σχέ
διο. Έτσι. ή απαγόρευση τής τέλεσης γάμου μεταξύ ενός 
τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, ή των κατιόντων του 
καί τοΰ (αναγνωρισμένου) πατέρα του ή των έξ αίματος συγ
γενών του τελευταίου προκύπτει ευθέως άπό τό άρδρο 1356 
ΑΚ καί, επομένως, ή διάταξη τοΰ άρδρου 1359 καθίσταται 
περιττή.

Ή κατάργηση τοΰ κωλύματος τής έπιτροπείας (άρθρο 
1362 ΑΚ) κρίθηκε σκόπιμη ένόψει τοΰ ότι ή έπιδιωκόμενη μέ 
αύτό προστασία τοΰ έπιτροπευομένου (μή ματαίωση της λο
γοδοσίας) παραμένει στην πραγματικότητα χωρίς αποτέ
λεσμα, ένώ ή προστασία αυτή μπορεί να επιτυγχάνεται μέ 
άλλους τρόπους, καί επιπλέον δέν είναι σωστό ή παραμέληση 
ενός καθήκοντος τοΰ επιτρόπου νά παρέχει σ’ αύτόν, συνε
χιζόμενη καί μετά τον γάμο, τή δυνατότητα τής άκύρω- 
σής του.

Σέ δ,τι αφορά τή διάταξη τοΰ άρθρου 1365 ΑΚ (αναβλη
τικό κώλυμα λόγω τής πιθανής κυκλοφορίας άπό προηγού
μενο γάμο, άλλιώς «κώλυμα τοΰ πένθιμου ενιαυτού»), ή 
επιτροπή έκρινε σκόπιμη τήν κατάργησή της για τό λόγο ότι, 
μέ τή σωστή αντιμετώπιση τοΰ ζητήματος τής σύγκρουσης 
τεκμηρίων πατρότητας πού έπιχειρεΐται άπό τό νέο άρθρο 
1466 (άρθρο 17 τοΰ Σχεδίου), ή διάταξη αύτή καθίσταται 
περιττή. ; ·

Μέ το άρθρο 14 τοΰ Σχεδίου τροποποιούνται τά άρθρα 1372 
(όπως έχει ήδη άντικατασταθεϊ άπό τό άρθρ. 1 τοΰ ν. 1250/ 
82), 1373, 1378 καί 1382 εως 1384 τοΰ ’Αστικού Κώδικα. 
Ή τροποποίηση των άρθρων 1372, 1373 καί 1378 γίνεται 
αποκλειστικά για τήν εναρμόνισή τους μέ τις νέες ρυθμίσεις 
σχετικά μέ τον υποβιβασμό του ορίου της δικαιοπρακτικής 
ένηλικίωσης τοΰ προσώπου καί την ταύτιση μέ αύτο τοΰ κα- 
τώτατου ορίου ηλικίας για τήν τέλεση γάμου (νέα άρθρα 
127 καί 1350 παρ.' 2 ΑΚ), μέ τον περιορισμό τοΰ πεδίου έ- 
φαρμογης τοΰ άρθρου 1352 μόνο στήν περίπτωση των προ
σώπων πού τελοΰν υπό δικαστική αντίληψη καί μέ τήν κατάρ
γηση των άρθρων 1359 καί 1362.

Ή τροποποίηση τοΰ άρθρου 1382 αφορά τήν κατάργηση 
τοΰ β' εδαφίου του, σύμφωνα μέ τήν οποία, άν ή άκύρωση 
τοΰ γάμου έπήλθέ λόγω τής συνδρομής τοΰ κωλύματος τής 
έξ αίματος συγγένειας σέ βαθμό αιμομιξίας, τά τέκνα άπό 
τον γάμο πού άκυρούθηκε εξομοιώνονται άπλώς μέ έκουσίως 
άναγνωρισθέντα. ' Η κατάργηση αυτής της διάταξης είναι 
σύμφωνη μέ τή γενικότερη ρύθμιση, άπό τό Σχέδιο, τής 
κατάστασης των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους, πού 
συνίσταται στήν πλήρη έξομοίωσή τους μέ τέκνα γεννημένα 
σέ γάμο.

Ή τροποποίηση τοΰ άρθρου 1383 ΛΚ άποβλέπει στήν έκ 
νέου εισαγωγή, στό ελληνικό δίκαιο, τοΰ θεσμού τοΰ «νομι- 
ζόμενου γάμου» τοΰ προϊσχύσαντος δικαίου, ώστε στήν 
περίπτωση πού ό ένας τουλάχιστον άπό τούς συζύγους είναι 
καλόπιστος ή άκύρωση τοΰ γάμου νά ενεργεί ύπέρ αύτοΰ μό
νο για τό μέλλον, πού σημαίνει κυρίως ότι, άν ό άλλος σύζυ
γος είχε πεθάνει πριν άπό τήν άκύρωση, δέν θά άνατρέπονται 
τά ήδη γεννημένα κληρονομικά του δικαιώματα (παρ. 1 τοΰ 
νέου άρθρου 1383 πρβλ. γαλλ. ΑΚ 202, όπως τροποποιή
θηκε άπό τον νόμο της 2 ’Ιανουάριου 1972) καί β) στήν προ
σαρμογή τής ρύθμισης τοΰ «άκυρου γάμου έν καλή πίστει» 
τοΰ ΐσχύοντος δικαίου στο νέο δίκαιο τοΰ διαζυγίου (παρ. 2 
τοΰ νέου άρθρου 13S3). Για τούς ίδιους λόγους γίνεται και ή 
τροποποίηση τοΰ άρθρου 1384.

ΣΤ' ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΓΖ1ΤΩΧ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟ 
(άρθρο 15 τοΰ Σχεδίου)

Με τό άρθρο 15 τοΰ Σχεδίου αναμορφώνεται τό δίκαιο των 
προσωπικών καί περιουσιακών σχέσεων τών συζύγων άπό 
τον γάμο, πού σήμερα περιλαμβάνεται σέ τρία κεφάλαια τοΰ

Οικογενειακού Δικαίου (τέταρτου βιβλίου) τοΰ ΑΚ, στό τέ-> 
ταρτο τό πέμπτο καί τό έκτο. Ή νέα ρύθμιση εντάσσεται σέ-* 
ένα μόνον ενιαίο κεφάλαιο, γιατί αφενός καταργεϊται ενα ότ· 
λόκληρο άπό τά παλαίά κεφάλαια τοΰ ΑΚ, τό έκτο πού άφορα" 
τήν προίκα καί αφετέρου συγχωνεύονται τά άλλα δύο, τό τέ
ταρτο καί τό πέμπτο, πού περιέχουν τις ρυθμίσεις τών προ
σωπικών καί τών περιουσιακών σχέσεων, σέ ένα κεφάλαιο 
με τον τίτλο «Οι σχεσεις τών συζύγων άπό τον γάμο».

'!! κατάργηση τής προίκας ήταν επιβεβλημένη, τόσο γιατί 
ό δεομός προσκρούε! ττήν ήδη συνταγματικά κατοχυρωμένη 
ισότητα τών ρόλων, όσο καί γιατί είναι άπό τους πιο αναχρο
νιστικούς τοΰ Οικογενειακού μας Δικαίου. Ό δεσμός έχει 
κοινωνικά συνδεδ*εί μέ συναλλαγές γύρω άπό τήν τέλεση γά
μου, μειωτικές για τή γυναίκα. Ή πρόβλεψή του στο νόμο, 
μέ λεπτομερειακή μάλιστα ρύδμιση, έστω καί άν οί προ-ύ-έ- 
σεις ήτα-/ άγαμες, κατέληγε νά νομιμοποιεί καί έν-Sapp όνε ι 
τέτοιες συναλλαγές. 'Ως προς τήν ίδια τή ρύθμιση, πρέπει 
νά λεχθεί ότι κατ’ εξοχήν αντισυνταγματική είναι ή άνάδε- 
ση άπό το νόμο στον ανδρα τουλάχιστον τής διοίκησης καί 
επικαρπίας τής προικώας περιουσίας, χωρίς κάν γι' αύτό νά 
λχμόάνεται υπόψη ή βούληση τής γυναίκας. Εφόσον μέ τό 
σχέδιο άφαιρείται πιά άπό τόν άνδρα (πάλι για λόγους ισό
τητας) ή αποκλειστική εϋδύνη για τήν άντιμετώπιση τών 
λεγάμενων ιιβαρών τοΰ γάμου» καί άνατίδεται ή εϋδύνη αύτή 
καί στους δύο συζύγους, αποδυναμώνεται, και .τό τελευταίο ε
πιχείρημα υπέρ τής έπικαρπίας τοΰ άνδρα. Επίσης ή ϊιατη^ 
ρηση ορισμένης «οικογενειακής» περιουσίας ώς αναπαλλο
τρίωτης άπό τους συζύγους καί άκατάσχετης άπό τούς δα
νειστές για περιπτώσεις ανάγκης, σύμφωνα μέ τό πρότυπο 
τού αναπαλ λοτρίωτου τής προίκας, κριδηκε ότι δα ένείχε 
άϊικαιολόγντη δυσπιστία προς τους συζύγους, άλλα καί κιν-ψ 
ίύνους για τούς δανειστές τους, δά μπορούσε δέ νά άποτελί-, 
σει ένα υποκατάστατο τής προίκας καί να «νομιμοποιεί» έτσι' 
πάλι οικονομικές συναλλαγές και υπολογισμούς για τήν τέ-, 
λεση ενός γάμου. Άλλωστε ή έπιδιωκόμενη με τέτοιες πε-_ 
ριουσίες προστασία τής οικογένειας είναι, στη σημερινή έπο-. 
χή, μάλλον δέμα συνετής διαχείρισης τών οικονομικών τής. 
οικογένειας άπο τούς συζύγους, άλλα καί γενικότερης μέρι
μνας τοΰ κράτους καί δέν πρέπει νά έξαρτάται άπό τό σχη
ματισμό καί τή διατήρηση ατομικών περιουσιών. Τέλος, χ-αί 
ή ύποχρέωση τού πατέρα καί επικουρικά τής μητέρας νά προι
κίσουν τή δυγατέρα (υποχρέωση πού προβλέπεται στό κεφά
λαιο για τις σχέσεις γονέων και τέκνων - άρδρα 1495 έως
1498) κρίδηκιε ότι πρέπει επίσης νά άπαλειφδεί. Διότι ενέ
χει άνιση μεταχείριση άνδρών καί γυναικών, τόσο στήν πλευ
ρά τού δικαιούχου όσο καί τήν πλευρά τού υπόχρεου, ένώ έξ 
άλλου ή νομική ύποχρέωση τών γονέων γιά διατροφή τών 
τέκνων τους (πού δέν παύει μέ τήν ένηλικίωσή τους, εφόσον 
αύτά έχουν ακόμη άνάγκη) καί ή φυσική τους ένοχή γιά ο:- 
κονομική ή έπαγγελματική αποκατάσταση τών τέκνων (ΑΚ
1499) καλύπτουν στό προοήκον μέτρο τις σχετικές ανάγκες.

Επόμενο λοιπόν ήταν νά καταργηθεί όλοσχερώς ή ρύ
θμιση γιά τήν προίκα καί μαζί της καί ό άρνητικά φορτισμέ
νος όρος. Μέ τήν κατάργηση αίρεται πλέον ή προίκα ώς νό
μιμη αιτία περιουσιακών επιδόσεων, ή DOT1S CAUSA. 
‘Η σχετική νομοθετική βούληση πάντως ολοκληρώνεται μέ 
τή διάταξη τοΰ δεύτερου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου 
τοΰ άρθρου 15, κατά τήν όποια «κάθε περιουσιακή επίδοση 
πού άποτελεΐ σύσταση προίκας είναι άκυρη άπό τήν έναρξη 
ισχύος αύτοΰ τοΰ νόμου». ’Εννοείται ότι δωρεές προς τούς 
συζύγους άπό τούς γονείς ή τρίτους, καθώς καί παροχές γιά 
άλλες ανεπίληπτες αιτίες (π.χ. επαχθείς) δέν θίγονται.

Βεβαίως, σκοπός δέν είναι καί ή κατάργηση τής ευνοϊκής 
φορολογικής μεταχείρισης (ϊσχυε μέχρι σήμερα γιά τήν 
προίκα).

Γι’ αύτό σκόπιμο είναι, μέ ειδικό φορολογικό νομοσχέδιο 
νά προβλεφθεΐ ανάλογη φορολογική μεταχείριση τών περιου
σιακών επιδόσεων, βάσει τοΰ νέου άρθρου 1509, χωρίς διά
κριση φύλου.

Ί1 συγχώνευση τών κεφαλαίων τέταρτου καί πέμπτου
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για τις προσευπικές καί τις περιουσιακές σχέσεις των συζύ
γων, σέ ένα κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιμη, όπως καί στο σχέδιο 
της Συντακτικής Επιτροπής, γιά τούς άκόλουθους λόγους :

ΙΙρώτον, τά όρια τής διάκρισης δεν είναι σαφή. Πολλές 
από τις ρυθμίσεις είναι αμφίβολο αν εντάσσονται στις 
προσωπικές ή στις περ.ουσιχκές σχέσεις, π.χ. οί σχετι
κές μέ τή διατροφή. Δεύτερον, άλλες βασικές διατάξεις, π.χ. 
των παλαιών άρθρων 1387, 1389, 1390 τοϋ ΑΚ, μολονότι 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για τις προσωπικές σχέσεις, 
είναι εφαρμοστέ ς καί ώς πρός τή ρύθμιση οικονομικών θε
μάτων τής οικογένειας. ’Ακόμη καί ή θεμελιώδης διάταςη 
1386 ΑΚ έχει τέτοια γενικότητα, ώστε, πρέπει να διέπει τό 
σύνολο τών σχέσεων τών συζύγων χωρίς περιορισμούς. Τ σί
τον, μέ τήν ενοποίηση σέ ενα κεφάλαιο μπορεί νά επιτευχθεί 
καλλ τερη κατάταξη τής ρυθμιζόμενης ύλης. Τέταρτον, ή 
διάκριση είναι γιά τό ούσιαστικό δίκαιο χωρίς πρακτική ση
μασία. "Οπου διατηρεί σημασία (π.χ. στο ’Ιδιωτικό Διεθνές 
Δίκαιο) μπορεί νά άφεθεί στήν επιστήμη ό καθορισμός τών 
ορίων, σύμφωνα μέ τον ειδικό σκοπό τών διατάξεων πού 
τήν προβλέπουν.

Τό νέο άρθρο 1387 τροποποιεί τή ρύθμιση τοϋ παλαι,οΰ 
1387, άποκαθ'.στώντας τήν ισότητα τών συζύγων ώς πρός 
τή λήψη τών άποφάσεων γιά τά θέματα τοϋ συζυγικού βίου.

- Ή άπαιτούμενη κοινή άπόφχσή.τους τούς δεσμεύει, άν ά- 
φορά διαρκή ρύθμιση, £ως τήν ανάκλησή της, καί άπό τούς 
δύο πάλι, μέ νέα απόφασή τους.’ Προσφυγή στο δικαστήριο 
σέ περίπτωση διαφων.χς δέν προβλέφθηκε, γιά νά άποφεύ- 
γεται ό κ νδυνος συχνής ανάμιξης τοϋ δικαστηρίου σε προ
σωπικά, ίσως καί καθημερινά προβλήματα τών συζύγων 
(διαφορετική ή περίπτωση τής άσκησης τής γονικής μέρι
μνας βλ νέο άρθρο 1312). Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση κατ’ 
αρχήν νά τά αντιμετωπίζουν καί νά τά λύνουν μόνοι.Άν μόνιμα 
δέν τό πετυχαίνουν, αυτό θά σημαίνει ότι οι σχέσεις τους 
έχουν ισχυρά κλονισθεΐ. Εφαρμογή τής ΑΚ 281 σέ βάρος 
τοϋ συζύγου πού άρνείται τή συναίνεσή του είναι δυνατή.

■ ’Επίσης σέ θέματα τοϋ οικογενειακού βίου, όπου μία λύση 
επιβάλλεται άπό τό νόμο (π.χ.’ άπό τήν ΑΚ 13S6 γιά τήν 
υποχρέωση πρός συμβίωση), δέν άπαιτείται συναπόφαση γιά 
τήν εφαρμογή της. Σ’ αυτή τήν περίπτωση ή συμμόρφωση 
τοϋ συζύγου, πού τυχόν δυστροπεΐ, μπορεί νά ζητηθεί άπό 
τον άλλ.ο μέ τήν άποκαι αστατική άγωγή. Σέ θέματα πού 
δέν άφοροϋν τό συζυγικό βίο, ά’Αλ.ά είναι προσωπικά τοϋ ένός 
συζύγου, άποφχσίζει, εννοείται, μόνος αυτός. Τό δεύτερο ε
δάφιο τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου χύτου δίνει τή δυνατό
τητα στον ενα σύζυγο νά άποφασίζει μόνος σέ περίπτωση άυυ- 
ναμίας τοϋ άλλου καί διευκρινίζει ότι σάν τέτοια άδυναμία 
μπορεί νά εννοηθεί μόνον ή νομική ή φυσική, όχι π.χ. καί ή 
όφειλ.όμενη σέ έλλειψη πείρας, γνούσεων, ειδικότητας, επαγ
γέλματος κ.λ.π. (βλ.. καί Σχέδιο ’Αναθεωρητικής Έπιτρο- 
,πής άρθρο 26).

Μέ τήν παράγρ. 2 τοϋ-νέου άρθρου 138/ επιδιώκεται νά το- 
νισθεΐ ότι στο γάμο είναι άναγκαία όχι μόνον ή δέσμευση τών 
συζύγων άλλά, στο πλ,αίσιο τής συμβίωσης καί ή ελευθερία 
ανάπτυξης τής προσωπικότητάς τους, όπως αυτή άλλιυστε 
κατοχυρώνεται καί στό Σύνταγμα (άρθρ. 5 παρ. 1). Τούτο 
έχει κυρίως σημασία στήν περίπτωση άπόφασης γιά τήν κατα
νομή τών οικογενειακών καθηκόντων άνάμεσα στους συζύ
γους πού θά πρέπει νά είναι τέτοια, ώστε νά μήν άποτρέπει 
ιδίως τήν έπαγγελματική δραστηριότητα καί εξέλιξη κχθε- 
νός, επομένως ούτε τής γυναίκας, όπως συνήθως γίνεται σή
μερα. Πέρα άπ’ αυτή τήν άρνητική υποχρέωση γιά μή παρα- 
κώλυση, θετική ύποχρέωση τοϋ κάθε συζύγου νά ενισχύει τον 
άλλο στήν έπαγγελ.ματική καί λ.οιπή προσωπική καί κοινω- 
νική δραστηριότητά του προκύπτει άπό τό άρθρο 1386, άφοϋ 
άποτελ.εί περιεχόμενο τής υποχρέωσης γιά συμβίωση όπως 
πιά ή ύποχρέωση αυτή θά πρέπει νά ερμηνεύεται ΰπό τό πρί
σμα τής συνταγματικής άρχής τής ισότητας.

Τό παλαιό άρθρο 1389 καταργεΐται ένόψει τής ισότητας
. τών συζύγων, άλλ.ά καί διότι μεγαλ.ύτερη προστασία τών καλ,ό -

πιστών τρίτων άπέναντι σέ έγγαμους άπό ό,τι άπέναντι σ 
άγαμους δέν είναι άπαραίτητη.

Τό νέο άρθρο 1388 καθιερώνει τό άμετάβλ.ητο τοϋ έπω 
νύμου τών συζύγων γιά τις έννομες σχέσεις τους. Άρα κα 
γιά τά κάθε είδους δημόσια έγγραφα.

Ή αποβολή τοϋ οικογενειακού επωνύμου τής γυναίκα 
καί ή πρόσκτηση τοϋ επωνύμου τοϋ άνδρχ άντχποκρινότα 
ίσως σέ παλαιές άνδροκρατικές άντλήψεις, άλλά σήμερα προσ 
κρούει στή συνταγματική άρχή τής ισότητας. Έξ άλλου, ό 
πως είναι γνωστό, ή επανειλημμένη μεταβολή τοϋέπωνύμο 
τής γυναίκας (μέ τό γάμο, μέ τό διαζύγιο, μέ τό δεύτερο γάμ 
κ.ο.κ.) περιπλέκει σήμερα τις συναλλαγές. Στά βιβλία ύπο 
θηκών καί μεταγραφών, άλλά καί σέ κάθε άλλ.ο δημόσιο βι 
βλίο ή κατάλογο είτε θά πρέπει νά σημειώνονται οί μεταβο 
λές μέ διαγραφές, νέες εγγραφές κ.λ.π. είτε νά μένει κατα 
χωρισμένο τό άρχικό (οικογενειακό) επώνυμο, μέ κινδύ 
νους γιά τούς καλόπιστους τρίτους πού θά δυσκολεύονται ν: 
άνακαλ,ύψουν π.χ. στό οικείο βιβλίο τή μερίδα τής γυναίκας 
Σέ ορισμένα ευρωπαϊκά λατινικά δίκαια, όπως τό γαλλικ; 
καί τό βελ.γικό, ή γυναίκα διατηρεί άπό πολύ παλ.αιά τό έ 
πώνυμό της καί έτσι αυτό άναφέρεται χωρίς μεταβολή σέ 0 
λες τις συναλλαγές, χωρίς αυτό νά έχει δημιουργήσει προ 
βλήματα. Άλλά μπορεί νά χρησιμοποιεί κοινωνικά τό έπώ 
νυμο τού συζύγου της. Αύτό τό σύστημα καθιέρωσε κατά 3α 
ση τό σχέδιο τής Συντακτικής Επιτροπής (άρθρο 25 
καί αύτό άκολ,ουθεΐ στήν ουσία καί τό νέο άρθρο 1388. Ποό: 
βλέπεται έτσι στό δεύτερο εδάφιο ότι στις λοιπές, τις κοινω
νικές σχέσεις ό κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σ’ αύτό συμ
φωνεί καί ό άλλος, νά χρησιμοποιεί τό επώνυμο τού τελ.ευ- 
ταίου ή νά τό προσθέτει στό δικό του. Ή ρύθμιση τοϋ άεθουι 
αυτού άποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία. Στά νέα άρθρα 138ϊ 
καί 1390 περιέχονται, προσαρμοσμένες στην άρχή τής ισό
τητας καί ενοποιημένες, οί διατάξεις γιά τή διατροφή μετάξι 
συζύγων καί γιά τά βάρη τοϋ γάμου. Ή διάσπαση τής ρύ
θμισης στον ΑΚ (άφενός ΑΚ 1391 - 1393 καί άφετέρου ΑΚ 
1398 - 1399) δεν ήταν επιτυχής, άφοϋ πρόκειται γιά πρό
βλημα πού άναφέρεται στό ίδιο αντικείμενο. ‘Ο όρος «βάρ/ 
τοϋ γάμου», μολ.ονότι καθιερωμένος, κρίθηκε φορτισμένοι 
άρνητικά καί άντικαταστάθηκε μέ τον όρο «άνάγκες τής οι
κογένειας («bisogni della famiglia» κατά τον 'Ιταλικό ΑΚ 

,143 § 3). Πρόκειται γιά άπλ.ό εκσυγχρονισμό τής δρολογίας. 
χωρίς ουσιαστική άλλαγή, άφοϋ καί ό νέος όρος έχει τό ίδιο 
περιεχόμενο μέ τον παλ,αιό. Τά βάρη τοϋ γάμου δέν θά φέρει 
εφεξής κατά κύριο λ.όγο ό άνδρας, ή δέ γυναίκα μόνον έπι- 
κουρικά, άλλ.ά καί οί δυό άπό κοινού. Ώς μέτρο τής συμβολής 
τού καθενός στις άνάγκες τις οικογένειας προβλέπονεχι οϊ 
«δυνάμεις του», τόσο άπό οικονομική άποψη όσο καί γενι
κότερα (γιά τή περίπτωση συμβολής σέ είδος). Είναι αύτο- 
νόητο ότι ώς έργασία πού άποτελ.εί συνεισφορά στις άνάγ
κες τής οικογένειας έ-/νοείται καί ή έργασία στό σπίτι, ή βο
ήθεια στό επάγγελμα τοϋ άλλ.ου συζύγου, ή άνατροφή τών 
παιδιών κ.λ.π., τό δέ περιεχόμενο καί ό τρόπος τής συνει
σφοράς ρυθμίζονται στό νέο άρθρο 1390.
ζ Στό νέο άρθρο 1391 περιλαμβάνεται, μέ ορισμένες μικρές 
βελτιώσεις,, ή ρύθμιση τών παλαιών άρθρων 1394 έδ. 1 
καί 1395 γιά τή διατροφή σέ περί πτώση διάστασης, ένώ τέ 
παλ.αιό άρθρο 1394 παρ. 2 πού άναφέρεται στό ειδικό θέμο 
τής κατανομής κινητών, σέ περίπτωση διάστασης κρίθηκε 
οτι έπρεπε, διευρυνόμενο καί έκσυγχρονιζόμενο, νά άποτε- 
λέσει άντικείμενο' δύο ειδικών άρθρων (νέα άρθρα 1394 καί 
1395). Τό πρώτο άπ’ αυτά (1394) ρυθμίζει τήν τύχη τών 
κινητών πού άνήκουν στον ένα άπό τούς συζύγους καί προ
βλέπει ώς κανόνα τό δικαίωμά του νά τά παραλάβει, έστω 
καί άν χρησιμοποιούνταν άπό τον άλλ.ον ή καί άπό τούς δύο, 
’Εξαίρεση, ώς πρός τή χρήση, προβλέπει τό δεύτερο εδά
φιο, όταν τούτο επιβάλλεται άπό λόγους επιείκειας καί άνε- 
ξάρτητα, σύμφωνα καί μέ τις νεώτερες άντιλήψεις, πού υπαι
τιότητα ή μή τών συζύγων (βλ,. καί άρθρο 735 ΚΠ ·λΔ) 
Τό δεύτερο άρθρο (1395) ρυθμίζει τήν κατανομή τών κοινών 
κινητών πραγμάτων (οχι μόνο τών «οικιακών» άντικειμέ- 
νων). Πρόκειται γιά. κατανομή μόνο τής χρήσης, δηλ. προ-
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σωρινή, πού γίνεται με συμφωνία των συζύγων καί μέ κοι- 
τήριο τις προσωπικές τους άνάγκες. Σέ περίττωση'διαφω
νίας αποφασίζει το δικαστήριο. Ι'Λΐ, -11

Στό νέο άρθρο 1393 προβλέπεται ή δυνατότατα παραχώ- 
εησης, σέ περίπτωση διάστασης των συζύγων, τοϋ άκινήτου 
ή τμήματός του, πού χρησίμευε για κύρια διαμονή τους 
(οικογενειακή στέγη) άποκλειστικά στον ένα άπό αυτούς, 
-κοπός είναι νά άντιμετωπισΟοϋν περιπτώσεις, όπου έπι- 
βάλλεται διατήρηση τής κατοικίας ενός συζύγου ή των παι- 
>ιών καί μετά τη διακοπή τής συμβίωσης, ανεξάρτητα 
άπό δικαιώματα κυριότητας, νομής ή κατοχής στο μέχρι 
τώρα σπίτι τους. Ή παραχώρηση μπορεί νά συνδυασθεΐ μέ 
καταβολή κάποιου ανταλλάγματος, κατά τήν κρίση τοϋ 
ίικαστηρίου, όταν ιδίως πρόκειται νά έχει μεγάλη διάρκεια.

Παρά τούς σοβαρούς λόγους πού θά συνηγορούσαν ύπέρ 
τών συστημάτων κοινοκτημοσύνης καί ειδικότερα ύπέρ τής 
ιοινοκτημοσΰνης των άποκτημάτων άπό επαχθή αιτία 
'συντροφικότητα στις σχέσεις των συζύγων, διαπαιδαγό)- 
ησή τους σ’ αύτό το πνεϋμα, άναγνώριση τής συμβολής 
καί των δύο συζύγων στο σχηματισμό περιουσίας καί τής 
κοινωνικής άςίας τής εργασίας στο σπίτι), τελικά προτιμή
θηκε, κατά πλειοψηφία, ή διατήρηση κατά βάση τοϋ συστή- 
ιατος τοϋ ΛΚ, δηλ. τής περιουσιακής αύτοτέλειας των συζύ- 
ων (νέο άρθρο 1397.
Έκτος άπό τήν πολυπλοκότητα των συστημάτων κοινο- 

ιτημόσύνης καί τις πρακτικές δυσχέρειες, μέ τις όποιες 
-υνδέονται, ιδίως ώς προς τήν προστασία των τρίτων, έκτι- 
ιήθηκε άπό τήν πλειοψηφία τό γεγονός, ότι ή άνελαστική 
καί μέ άφηρημένα κριτήρια κατανομή (εμπράγματη ή 
,ογιστική) τής περιουσίας σέ δύο ΐσα μέρη μπορεί συχνά νά 
αταλήγει σέ αδικίες. Έκτιμήθηκε άκόμη τό γεγονός, ότι 

- αύτοτέλεια επιτρέπει στή γυναίκα τήν αύτοδύναμη άνά- 
ττυξή τής προσωπικότητάς της (βλ. καί νέο άρθρο 1387 
ιαράγρ. 2) καί περιορίζει τον κίνδυνο νά διαιωνισθεΐ ή 
ΐκονομική της εξάρτηση άπό τον άνδρα. Επίσης ότι ή 
-υντροφικότητα αναγνωρίζεται ήδη μέ τη θεμελιώδη υπο
χρέωση γιά συμβίωση (ΑΚ 1368). ’Απαραίτητο όμως κρί- 
ίηκε νά άναγνωρισθεϊ πλήρους καί μέ οικονομικό άντίκρυσμα 

συμβολή μέ όποιοδήποτε τρόπο, τοϋ κάθε συζύγου στο 
χηματισμό τής περιουσίας τοϋ άλλου. Γιά το σκοπό αύτό 
πλή άξίωση άδ ικ αιολόγη του πλουτισμού θεωρήθηκε άνε- 
αρκής, ένόψει κυρίως των δυσχερείων άπόδειξης.
■Έτσι προβλέπεται άξίωση «συμμετοχής στά άποκτήματα» 

τέρ καθενός άπό * τούς συζύγους, δηλ. συμμετοχής του 
τήν περιουσία πού απέκτησε ό άλλος κατά τή διάρκεια τοϋ 
άμου (έκτος άπό τις δωρεές, κληρονομιές καί κληροδοσίες), 
τό μέτρο πού συνέβαλε σ’ αύτήν (νέο άρθρο 1400). Έν- 
,εΐται ότι σ’ χύτή τήν περιουσία περιλαμβάνεται μόνον ή 
ύξηση τής περιουσίας τοϋ συζύγου άπό τον χρόνο τέλεσης 
υς τόν χρόνο λύσης ή άκύρωσης τοϋ γάμου. Γιά τήν άνεύ- 
:ση τοϋ ύψους της άρκεΐ ό προσδιορισμός τής περιουσίας 
τά δύο αυτά χρονικά σημεία καί ή σύγκρισή τους : ή διαφορά 
ής περιουσίας τού χρόνου τέλεσης, άπό τή/ περιουσία τοϋ 
ρόνου λύσης ή οχύρωσης, αποτελεί τήν κρίσιμη αύξηση τής 
εριουσίας (πρόλ. γερμ. ΑΚ παρ. 1373—1373). Ή άξίωση 
ναι ενοχική, μέ ϊυνατότητα πάντως εμπράγματης πραστα- 
ας (πρόλ. παλαιέ άρ·S 1262 άρ. 4 και νέο άρ-5ρ. 1262 
ρ. 4) ή άλλης ασφάλειας (βλ. νέο xp-Spo 1402) καί γεννιέ- 
αι. ά-/ δ γάμος λούει ή άχυρωύεΐ ή οΐ σύζυγοι βρίσκονται σέ 
άσταση πάνω άπό τρία χρόνια. Π ροϋπόύεσή της είναι νά έχει 
-μίάΰ.ε: ό ένάγων στήν αύξηση τής περιουσίας τού εναγόμενου, 
ε όποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέ βοήθεια στο 
τάγγελμα τοϋ έναγομένου. μέ εργασία, στο σπίτι ή γιά τήν 
ατροφή των παιδιών, πού εξασφαλίζει στόν εναγόμενο πε- 
σσότερο χρόνο γιά κερδοφόρο επίδοση στο επάγγελμά του, 

παροχή οικονομικών μέσων, όπως κεφαλαίου κ.λπ. πού ό 
λος δεν άξιοποιεΐ κ.ο.κ.). “Αν δεν υπάρχει τέτοια συμβολή, 

-ίωση δεν γεννιέται· Τό ύψος τής άξίωσης καθορίζεται μέ βα
τήν έκταση τής συμβολής τοϋ ένάγοντος στήν περιουσία πού 

τέκτησε ό εναγόμενος κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου καί 
υύ διατηρεί κατά τη λύση του. 'Οπωσδήποτε ό υπολογισμός 
ϋ ποσοστού τής περιουσίας πού οφείλεται στή συμβολή

τοϋ ένάγοντος δεν θά είναι ευχερής. Γιά τήν αποτίμηση της' 
πάντως θά λαμβάνεται ύπόψη καί ή υποχρέωση των συζύγων 
νά συνεισφέρουν «άνάλογα μέ τις δυνάμεις τους» (νέο άρθρο 
1389) γιά τήν άντιμετώπιση τών άναγκών τής οικογένειας. 
Γιά νά διευκολυνθεί ή άπόδειξη, προβλέπεται νόμιμο μαχητό 
τεκμήριο, ότι ή συμβολή τοϋ ένάγοντος άνέρχεται στο 1 '3 
τής περιουσίας πού ό Ιναγόμενος απέκτησε κατά τή διάρ
κεια τοϋ γάμου. Τό ποσοστό αύτό δέν σημαίνει ότι δέν κρίνε - 
ται ώς δίκαιη ή κατανομή τής περιουσίας σέ δύο ΐσα μερίδιά 
(άνά 30%) σέ πολλές περιπτώσεις κοινών καί ίσων μόχθων 
τών συζύγων. 'Απλώς, γιά ένα μεγάλο μέρος τοϋ 30%, ό 
ένάγων απαλλάσσεται άπό τό βάρος τής άπόδειξης. Τήν πλή
ρη επιβολή τοϋ βάρους αύτοϋ στον εναγόμενο, μέ καθιέρωση 
τεκμηρίου στό 1/2, ή ’Επιτροπή τη θεώρησε άδικη γι’ αύτόν. 
’Από άλλη άποψη μάλιστα θά. μπορούσε νά θεωρηθεί άρκετά 
ευνοϊκή μεταχείριση γιά τόν ένάγοντα τό ότι απαλλάσσεται 
σέ μεγάλο ποσοστό άπό τό βάρος τής άπόδειξης. Άν καί οί 
δύο σύζυγοι συνέβαλαν άμοιβαία στήν αύξηση τής περιουσίας 
ό" ένας τοϋ άλλου, θά υπάρχουν δύο αμοιβαίες άξιώσεις, 
πού όμως θά συμψηφίζονται, εφόσον κατευθύνονται στή χρη1- 
ματική άξια τοϋ άνάλογου ποσοστού τής περιουσίας. Τελικά 
όμως εναπόκειται στήν κρίση τοϋ δικαστηρίου νά διατάξει 
τήν τυχόν ζητούμενη άπόδοση αυτούσιου τοϋ άνάλογου μέρους 
τών άποκτημάτων. , Α,

Σύμφωνα μέ τό σκοπό της (προστασία τοϋ οικονομικά 
ασθενέστερου συζύγου πού δέν είχε φροντίσει κατά τή διάρ-~ 
κεια τοϋ γάμου νά περιέρχονται σ’ αύτόν περιουσιακά στοι
χεία άνάλογα μέ τή συμβολή του), ή διάταξη πρέπει να 
θεωρηθεί ότι περιέχει κανόνα άναγκαστικοΰ δικαίου. Διότι- 
διαφορετικά Οά ματαιωνόταν ό σκοπός της μέ ιδιωτικές" 
συμφωνίες πού μπορεί νά . ναι καί προϊόν πιέσεων. ;;

Άν ό γάμος λυθεί μέ 0: νατό τοϋ ενός συζύγου, άξίωση'1 
ύπέρ τών κληρονόμων του δέν γεννιέται. Οί κληρονόμοι όμως ■' 
μπορούν νά άποκρούσουν τήν τυχόν άντίστοιχη άξίωση·' 
τοϋ έπιζώντος συζύγου, στό μέτρο πού αύτή θά καλύπτεται · 
άπό τήν άξίωση εκείνη, Άν ή άξίωση είχε γεννηθεί πριν- 
άπό τό θάνατο τοϋ ενός συζύγου (π.χ. λόγω άκύρωσης τοϋ' 
γάμου ή διάστασης ή θανάτου τοϋ ύποχρέου), ή άξίωση βασικά', 
δέν κληρονομείται. ’Επίσης είναι άνεκχώρηση (άρθρου 
1401). ’Εννοείται ότι ή ρύθμιση αύτή δέν αποκλείει τή γέν
νηση κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου άξίωσης αδικαιολογήτου, 
πλουτισμού τοϋ ενός συζύγου κατά τοϋ ά/λ.οϋ σύμφωνα 
μέ τις γενικές διατάξεις τών Α.Κ. 904 έπ..

Άλλες επιπτώσεις τοϋ γάμου στις περιουσιακές σχέσεις 
τών συζύγων προβλέπουν τά νέα άρθρα 1398 καί 1399. Τό 
πρώτο ρυθμίζει κατά τρόπο σύμφωνο προς τήν ισονομία τό 
τεκμήριο κυριότητας γιά κινητά πού βρίσκονται στή νομή 
ή κατοχή τοϋ ενός ή καί τών δύο συζύγων, (προβλ. ΑΚ 1396). 
’Επίσης γίνονται ορισμένες βελτιώσεις γιά τήν καλύτερη 
άντιμετώπιση τών άναγκών πού άνακύπτουν. Στο νέο άρθρο 
1399 αποδίδεται ή ρύθμιση τοϋ παλαιού 1401, προσαρμο
σμένη στήν ισονομία. Παρά τις επιφυλάξεις πού θά μπορούσε 
νά εχει κανείς ώς προς τή σκοπιμότητα τής διάταξης, αύτή 
κρίθηκε τελικά χρήσιμη γιά νά απαλλαγούν οί σύζυγοι άπό 
τήν ύποχρέωση νά τηρούν λογαριασμούς, νά παίρνουν άπο- 
δείξεις ό ένας άπό τόν άλλο κλπ. Αντιστάθμισμα γιά τήν 
άπα/λ.αγή αύτή τοϋ διαχειριστή - συζύγου αποτελεί ό κατα
λογισμός τών εισοδημάτων άπό τή διαχείρισή του στήν 
ύποχρέωση συνεισφοράς γιά τις άνάγκες τής οικογένειας 
(παρ. 1 είδ. 2 τοϋ άρθρου 1399).

Στά άρθρα 1403 έως 1413 θεσπίζονται διατάξεις πού 
επιτρέπουν στους συζύγους νά επιλέγουν μέ συμφωνία τους 
γιά τις περιουσιακές τους σχέσεις, σύστημα κοινοκτημοσύνης. 
Βάσει καί όσων ισχύουν σέ ξένες χώρες, όπου είναι διαδεδο
μένο τό σύστημα τής κοινοκτημοσύνης, προβλέπονται ειδικοί 
κανόνες, κυρίως ώς προς τήν έκταση τής κοινής περιουσίας, 
τή διαχείρισή της. τήν ύποκατάσταση άλλων περιουσιακό)·/ 
στοιχείων σ’ αύτήν. τήν ύπεγγυότητά της καί τή λήςη της. 
Οί κανόνες αύτοί 0ά διέπουν τήν κοινοκτημοσύνη, κυρίως άν 
δέν αντιμετωπίζονται τά θέματα αύτά στή συμφωνία τών 
συζύγων, πράγμα πολύ πιθανό, άφοϋ μέ τόν θεσμό αύτό δέν 
υπάρχει εξοικείωση στήν Ελλάδα. Συμπληρωματικά 0ά



— 11 —

ισχύουν οί σχετικές διατάξεις της κοινωνία; (βλ. άρθρα 
1405 παρ. 3 καί 1415 παρ. 2). Ή δυνατότητα νά επιλέγουν 
με συμφωνία τους οί σύζυγοι σύστημα κοινοκτημοσύνης 
υπάρχει καί ύπό τον ΛΚ (άρθρα 1402 έπ.). χωρίς όμως, 
όπως φαίνεται . νά έχει γίνει χρήση της. Το ειδικό δημόσιο 
βιβλίο, στο όποιο πρέπει, κατά το Σχέδιο (άρθρο 141*3 παρ. 2 ) 
νά καταχωρίζονται οί συμβολαιογραφικές συμφωνίες των 
συζύγων, θά συσταθεΐ καί οργανωθεί μέ Προεδρικό Λ/γμα 
(άρθρο 55 τοΰ Σχεδίου). Εννοείται ότι σέ περίπτωση διά
στασης των συζύγων, ή ρύθμιση τής χρήσης τής οικογενεια
κής στέγης καί ή κατανομή κινητών θά διέπονται άπό τις 
διατάξεις των νέων άρθρων 13113 έως 1305 καί όταν οί σύ
ζυγοι έπέλεξαν σύστημα κοινοκτημοσύνης.

Τέλος, με τη διάταξη τοΰ άρθρου 1410 έπαναφέρεται ένα 
μέρος τοΰ περιεχομένου τοΰ παλαιού άρθρου 1462 σ’ αυτό 
το κεφάλαιο, στό όποιο ανήκει (βλ. καί νέο άρθρο 1446).

Ζ’ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
(άρθρο 16 τοΰ Σχεδίου).

Ελάχιστες ήσαν, στό κεφάλαιο τοΰ Α.Κ. περί διαζυγίου* 
οί διατάξεις πού απαιτούσαν τροποποίηση άπό την άποψη 
τής ισότητας των συζύγων: τυπικά, μόνον ή διάταξη για τή 
διατροφή μετά τό διαζύγιο καί ή διάταξη για τή συνεισφορά 
τής μητέρας στή διατροφή τοΰ παιδιού- ήπρώτη γιατίήτανεΰ- 
νοϊκότερη πρός_τή γυναίκα καί ή δεύτερη γιατί- προϋπέθετε 
οτι η υποχρέωση τής διατροφής τοΰ παιδιού" βαραίνει καταρ- 
χην μόνο τόν πατέρα. Ουσιαστικά, λειτουργούσε άνισα καί ή 
διάταξη γιά την κακόβουλη εγκατάλειψη, όσο αναγνωριζόταν 
αποκλειστικά στον άντρα τό δικαίωμα νά καθορίζει τήν κα
τοικία καί των δύο συζύγων.

Πέρα όμως άπό τις τροποποιήσεις πού επιβάλλονταν γιά 
νά καθιερωθεί ή ισότητα των φύλων, ή νομική ρύθμιση, τού 
διαζυγίου παρουσιαζόταν έντονα αναχρονιστική άπό πολλές 
άλλες απόψεις.

. ■· ΓΓ αυτό καί ήταν, άπό πολλές δεκαετίες, ό πάγιος στόχος 
δικαιολογημένιυν κριτικών, πού" συχνά άλλωστε συνοδεύον
ταν άπό θετικές προτάσεις γιά μια καλύτερη διαμόρφωση 
τοΰ δικαίου τού διαζυγίου, λ

Τά κύρια σημεία τών κριτικών - καί τών άντίστοιχων 
προτάσεων - μπορούν νά συνοψισθούν στά άκόλουθα: α) 
απόδοση κεντρικής σημασίας στην υπαιτιότητα, τόσο γιά τή 
χορήγηση τού διαζυγίου, όσο καί γιά τις συνέπειές του, έτσι 
ώστε τό διαζύγιο εμφανίζεται σάν κύρωση, ένώ μάλλον θά 
έπρεπε νά είναι μία διαπίστωση άποτυχίας τού γάμου 
β) αποκλεισμός τού συναινετικού διαζυγίου, ένώ στήν πρα
γματικότητα τά περισσότερα διαζύγια ήταν συναινετικά καί 
ένώ κανένα νόημα δέν έχει ή υποκριτική διατήρηση ενός 
δεσμού πού είναι ανεπιθύμητος καί οπούς δύο συζύγους, γ) 
η προσπάθεια απαρίθμησης ειδικών λόγων διαζυγίου παράλ
ληλα προς τήν καθιέρωση τοΰ γενικού λόγου (δηλαδή τοΰ 
Ισχυρού κλονισμού) ένώ ό γενικός λόγος θά μπορούσε νά 
καλύψει όλες τις σχετικές περιπτώσεις.

Οί προτεινόμενες διατάξεις άποδέχονται αύτές τις κριτικές 
καί διαμορφώνουν ένα νέο δίκαιο τού διαζυγίου, στηριγμένο 
στον άντικειμενικο κλονισμό, στή δυνατότητα συναινετικού 
διαζυγίου καί στήν προστασία τού οικονομικά άδυνάτου 
τέως συζύγου, άνάλογα μέ τις ανάγκες του, καί καταρχήν, 
άσχετα άπό τήν υπαιτιότητα.

Μέ τό άρθρο 1438 διατηρείται ή άρχή πού ϊσχυε ώς τώρα 
στον ’Αστικό Κώδικα, ότι γιά νά λυθεί ό γάμος μέ διαζύγιο 
πρέπει νά έλεχθεΐ δικαστικά ή συνδρομή τών προϋπο
θέσεων πού ορίζει ό νόμος καί ότι ή σχετική δικαστική άπό- 
φαση παράγει τά άποτελέσματά της μόνον άπό τή στιγμή 
πού θά γίνει άμετάκλητη.

“Εμμεσα καταργώντας κάθε άπαρίθμηση ειδικών άπό- 
/.υτων λόγων διαζυγίου τό νέο άρθρο 1439, καθιερώνει ώς 
λόγο διαζυγίου τόν ισχυρό κλονισμό τού γάμου άπό όποια- 
δήποτε αιτία. Ή κυρίώτερη διαφορά της νέας διάταξης άπό 
το παλαιό άρθρο 1442 είναι ότι αυτή δέν άπαιτεΐ τό στοιχείο 
τής υπαιτιότητας (ή τής κύριας υπαιτιότητας) τού ενός 
συζύγου γιά νά δώσει στόν άλλον δικαίωμα νά ζητήσει δια
ζύγιο. Πάντως προβλέπεται ένα νέο στοιχείο : γιά νά ζητήσει

ό ένας σύζυγος διαζύγιο πρέπει, κατά τήν πρώτη παράγραφο 
τού νέου άρθρου 1439. ό λόγος τού κλονισμού (είτε υπαίτιος 
είτε άνυπαίτιος. άρα. χωρίς καμία άπόχρωση άποδοκιμασίας) 
νά άναφέρεται είτε άποκλειστικά στό πρόσωπο τού άλλου 
συζύγου είτε στό πρόσωπο καί τών δύο. Κατά τή δεύτερη 
παράγραφο τού ίδιου άρθρου έξάλλου, ή απόδειξη τού ένά- 
γοντα διευκολύνεται μέ τήν καθιέρωση τεκμηρίου κλονισυού 
τού γάμου, πού είναι πάντως μαχητό (έφόσον ό έναγόμενος
δέν άποδεικνύει τό άντίθετο...................»). στις περιπτώσεις
διγαμίας ή μοιχείας τού έναγομένου, εγκατάλειψης τού 
ένάγοντα ή έπιβουλής τής ζωής του άπό τόν έναγόμενο.

Οί σοβαροί αυτοί περιορισμοί τών δύο πρώτων παραγρά
φων τού νέου άρθρου 1439 έχουν πάντως σχετικά περιορι
σμένη χρονική διάρκεια.

“Οταν οί σύζυγοι βρίσκονται σέ διάσταση άπό τέσσερα 
τουλάχιστον χρόνια, ό γάμος θεωρείται πιά νεκρός καί γι’ 
αύτό καθιερώνεται ένα άμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού : 
ύστερα άπό διάσταση τεσσάρων χρόνων ό ένάγων δέν έχει 
νά άποδείξει καθόλου τήν ύπαρξη ισχυρού κλονισμού, πού 
παρουσιάζει πάντα δυσκολίες καί άβεβαιότητα" άρκεΐ 
νά άποδείξει τό έξωτερικό γεγονός τής τετράχρονης διά
στασης, οπότε, ό ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεταΓ έπί πλέον 
μπορεί νά ζητήσει το διαζύγιο, έστω καί άν ό λόγος τού κλο
νισμού άναφέρεται στό πρόσωπό του.

Γιά νά μήν έμποδίζονται προσπάθειες τών συζύγων προς 
άποκατάσταση τών σχέσεο»ν τους, ή διάταξη προβλέπει ότι 
μικρές διακοπές τής διάστασής πού αποβλέπουν σ’ αύτή τήν 
άποκατάσταση δέν έμποδίζουν τή συμπλήρωση τής τετραε - 
τίας καί έπομένως τή δημιουργία τού άμάχητου τεκμηρίου. 
Ή άποδοχή τού άμάχητου χαρακτήρα τού τεκμηρίου δέν 
υπήρξε πάντως ομόφωνη άπό τήν ’Επιτροπή. Ή Επιτροπή 
έξ άλλου δέν περιέλαβε στή σχετική διάταξη καί τή γνωστή 
«ρήτρα σκληρότητας», γιατί θεώρησε πώς στό ίδιο άποτέ- 
λεσμα μέ αύτή τή ρήτρα μπορεί νά οδηγήσει ή έφαρμογή 
τού άρθρου 281 Α.Κ.

Ή καθιέρωση ώς βασικού λόγου διαζυγίου τού ισχυρού 
κλονισμού, καί μάλιστα χωρίς άπόλ.υτη έξάρτηση άπό τήν 
υπαιτιότητα, κάνει περιττή τήν περιοριστική μνεία άλλων 
ειδικών λόγων διαζυγίου είτε υπαιτίων είτε άνυπαιτίων. 
Σέ κάθε περίπτωση (τών παλαιών λόγων διαζυγίου, αύτό 
θά παρέχεται μέ τήν έπιφύλαξη βέβαια τού τεκμηρίου τής 
δεύτερης παραγράφου, άφού διαπιστωθεί ότι τό παράπτωμα 
προκάλεσε ισχυρό κλονισμό στό γάμο. Γιά τόν ίδιο λόγο 
είναι περιττή ή μνεία λόγου άπόσβεσης τού δικαιώματος προς 
διάζευξη. Άν δόθηκε συγγνώμη ή άν πέρασε χρόνος άπό 
τότε πού δημιουργήθηκε ό λόγος διαζυγίου, τό δικαστήριο 
θά έκτιμήσει άν έξακολουθεΐ νά υπάρχει ό κλονισμός τού 
γάμου καί κατά κανόνα, θά άρνηθεΐ τό διαζύγιο.

Στό νέο άρθρο 1440 διατηρείται δ κανόνας τοΰ ΐσχύοντος 
δικαίου ότι ή κήρυξη τής άφάνειας δέν προκαλεϊ αύτόματα 
τή λύση τού γάμου. Καί αύτό γιατί θά ήταν απαράδεκτο μιά 
τέτοια προσωπική συνέπεια νά μπορεί νά έπέλθει άκόμα καί 
μέ πρωτοβουλία κάποιου δανειστή τού άφάντου. ‘Η κήρυξη 
τής άφάνειας διατηρείται ώς αύτοτελής λόγος διαζυγίου.

Τό άρθρο 1441 εισάγει τή μεγάλη καινοτομία τού συναινε
τικού διαζυγίου. Ή άρχή πού έχει έμπεύσει τή διάταςη 
αύτή είναι ότι ό γάμος δέν πρέπει καί δέν μπορεί να διατη
ρείται όταν καί οί δύο σύζυγοι θέλουν τή λύση του. Πρώτον, 
γιατί ό γάμος πρέπει νά στηρίζεται στήν κοινή έπιθυμία γιά 
συμβίωση καί όχι νά έπιβάλλεται σάν άναγκαστικό έργο 
άπό τό νόμο καί δεύτερον, γιατί ή άπόφαση τών συζύγων 
νά λύσουν τό γάμο είναι, στήν πράξη, Ισχυρότερη άπό κάθε 
άντίθετο κανόνα δικαίου καί έπομένως ικανή νά τόν κατα
στρατηγήσει. Στό συναινετικό διαζύγιο είναι άταίριαστη η 
τακτική δίκη μέ άντιδικία καί άρκετή ή διαδικασία τής 
έκούσιας δικαιοδοσίας, άφού τό δικαστήριο δέν έχει νά δια
πιστώσει τίποτε άλλο παρά μόνο τήν ύπαρξη της συναίνεσης 
τών συζύγων (καί τών πρόσθετων προϋποθέσεων που ανα- 
φέρονται πιο κάτω). Στή θεσπιζόμενη άρχή τού συναινετικού 
διαζυγίου έπιβάλλονται όμως δύο σοβαροί περιορισμοί : Ο



ένας άποβλύπει στή δοκιμασία της σταθερότητας των συζύ
γων στην άπόφασή τους νά χωρίσουν καί επιβάλλει νά δηλώ
σουν οί σύζυγοι στο δικαστήριο την άπόφασή τους δύο φορές, 
μέ άπόσταση τουλάχιστον έξι μηνών (καί τό πολύ δύο χρό
νων), αυτοπροσώπως -η μέ ειδικό πληρεξούσιο, πρόσφατο 
<αί χωριστό για κάθε δικάσιμο. 'Ο δεύτερος περιορισμός 
ισχύει μόνον άν υπάρχουν παιδιά καί επιβάλλει στους συζύγους 
νά έχουν συμφωνήσει γιά το θέμα της επιμέλειας τών παι
διών καί της επικοινωνίας μέ αυτά. Μπορεί ή συμφωνία 
αυτή νά μή δεσμεύει τό δικαστήριο καί νά ισχύει μόνον ώ
σπου νά διαταχθεϊ άπό αυτό διαφορετική ρύθμιση, πάντως 
δείχνει ότι ή συμφωνία τών συζύγων γιά τό διαζύγιο δεν 
συνοδεύεται άπό αδιαφορία γιά τήν τύχη τών παιδιών^

Ή διατροφή μετά τό διαζύγιο, πού ρυθμίζεται στο νέο 
άρθρο 1442, άποσυνδέεεαι κατ’ άρχήν άπό το θέμα τής υπαι
τιότητας. Προϋποθέτει γενικά τήν άνικανότητα τοΰ ενός 
συζύγου νά εξασφαλίσει μόνος του τη διατροφή, έστω καί 
καταναλίσκοντας τό κεφάλαιο τής περιουσίας του. ’Εκτός 
όμως άπό τή γενική αύτή προϋπόθεση (καί βέβαια τήν προ
ϋπόθεση τής επάρκειας τών μέσων τοΰ άλλου συζύγου, πού 
άναφέρεται στο επόμενο άρθρο μέ παραπομπή σέ γενικές 
πατάξεις) τό δικαίωμα τής διατροφής παρέχεται μόνον άν 
συντρέχει καί κάποια άλλη άπό τις προϋποθέσεις πού άνα- 
φέρονται στή διάταξη αύτή καί άφοροϋν την ηλικία ή τήν 
υγεία τοΰ δικαιούχου, τό γεγονός ότι ό δικαιούχος έχει τήν 
επιμέλεια άνήλικου τέκνου, τήν αδυναμία του νά βρει εργα
σία ή τήν άνάγκη του γιά επαγγελματική εκπαίδευση μέ 
χρονικό περιορισμό καί, τέλος, κάθε άλλη περίπτωση όπου 
.λόγοι επιείκειας θά επέβαλλαν τήν καταβολή διατροφής άπό 
τον ένα πρώην σύζυγο στον άλλον. “Ετσι τό δικαίωμα δια
τροφής καθιερώνεται μόνον όταν δικαιολογείται άπό κοινω
νικούς λόγους, χωρίς ό πρώην σύζυγος ούτε νά μένει αβοή
θητος σέ περίπτωση ανάγκης οΰτε νά περνάει τήν υπόλοιπη 
ζωή του ζώντας παρασιτικά σέ βάρος τοΰ άλλου.
' Τό νέο άρθρο 1443 ρυθμίζει ορισμένα ειδικότερα θέματα- 
τής διατροφής μετά τό διαζύγιο είτε παραπέμποντας σέ 
γενικές διατάξεις τοΰ κεφαλαίου περί διατροφής είτε καί 
ύεσπίζοντας νέες διατάξεις πού επιβάλλονται άπό τήν ιδιο
μορφία αύσής τής διατροφής ύστερα άπό τή λύση τής σχέσης 
τού τή δημιούργησε. Κυρίως προβλέπεται ή πρακαταβολ,ή 
ής διατροφής καί ή δυνατότητα τής εφάπαξ καταβολής της, 

όπως καί στο ισχύ ον δίκαιο, γιά νά τελειώνει μέ τήν κεφαλαιο
ποίηση μιά περιοδικότητα συχνά δυσάρεστη.

Στο νεο άρθρο 1444 ρυθμίζεται ό περιορισμός ή καί ό 
αποκλεισμός τοΰ δικαιώματος διατροφής. "Υστερα άπό μιά 
γενική ρήτρα πού επιτρέπει στο δικαστή νά εκτιμήσει τις 
.<ν.ομορφίες τής κάθε ειδικής περίπτωσης, άναφέρονται εν
δεικτικά τρεις λ.όγοι πού μπορούν νά δικαιολογήσουν τον 
αποκλεισμό ή τον περιορισμό τοΰ δικαιώματος διατροφής : 
η μικρή διάρκεια τοΰ γάμου, ή υπαιτιότητα γιά διαζύγιο καί 
ή θεληματική πρόκληση τής απορίας. ’Από τούς τρεις αυ
τούς λόγους, ιδιαίτερη σημασία έχει ό δεύτερος : ή υπαιτιό
τητα πού παύει νά άποτε/εΐ κανονική προϋπόθεση τοΰ δια
ζυγίου καί προϋπόθεση τής υποχρέωσης γιά διατροφή, έπιζεΐ 
υς λόγος αποκλεισμού ή περιορισμού τοΰ δικαιώματος γιά 
διατροφή. *Η ρύθμιση αύτή - πάντα κάτω άπό τον δικαστικό 
έλεγχο τών ιδιομορφιών τής κάθε περίπτωσης - κρίθηκε 
δικαιολογημένη γιά νά μή μπορεί ανέλεγκτα ό υπαίτιος τοΰ 
ιλ.ονισμοΰ. άφοΰ πάρει τό διαζύγιο, νά εισπράττει καί δια
τροφή. Στο ίδιο άρθρο ρυθμίζονται καί θέματα παύσης τής 
Αατροφής άπό άλλα περιστατικά, όπως ό νέος γάμος ή ό 
θάνατος τοΰ δικαιούχου. Οί σχετικές ρυθμίσεις είναι όμοιες 
μέ τή ρύθμιση τοΰ ΐσχύοντος δικαίου, μόνο πού προβλέπεται 
παύση τοΰ δικαιώματος καί άν ό δικαιούχος, χωρίς νά ξανα
παντρευτεί. συζεΐ μόνιμα μέ κάποιον άλλον σέ ελεύθερη 
ένωση, καί αυτό γιά νά άποτραποΰν οί καταστρατηγήσεις 
τοΰ νόυ,ου.

Μέ τό νέο άρθρο 1445 παίρνονται ορισμένα μέτρα γιά νά 
εςχσφαλ.ισθεΐή πραγμάτωση τοΰ δικαιώματος διατροφής, όταν 
το δικαίωμα αυτό παρέχεται άπό τό νόαο. "Οπως είναι γνω

στό, ή μεγαλύτερη δυσκολ.ία στόν δίκαιο καθορισμό 
τοΰ ύψους της διατροφής προέρχεται άπό τήν άδυναμία τοΰ 
δικαιούχου νά συγκεντρώσει στοιχεία καί αποδεικτικά μέσα 
γιά τά εισοδήματα τοΰ ύποχρέου. Έξ άλλου όμως καί , τοΰ 
δικαιούχου τά εισοδήματα πρέπει νά είναι γνωστά στόν 
υπόχρεο, άκριθώς γιά νά κριθεΐ άν συντρέχει τό στοιχείο τής 
«άπορίας» τοΰ δικαιούχου. Γιά νά παραμερισθοΰν οί σχετικές 
δυσκολίες καθιερώνεται υποχρέωση παροχής πληροφοριών 
γιά τά είσοδήιιχτχ τοΰ ενός συζύγου στόν άλλον. Ή ύπο- 
χρέωση αύτή δέν βαραίνει μόνο τούς πρώην συζύγους, αλλά 
καί τά πρόσωπα ή τις αρχές πού είναι σέ θέση νά κατέχουν 
έγκυρα στοιχεία γιά τό θέμα αυτό.

Βεβαίως, ή εξασφάλιση τής διατροφής τοΰ πρώην συζύγου 
δέν μπορεί νά καλύψει όλες τις άνάγκες πού γεννιούνται άπό 
τό διαζύγιο, προπάντων όταν διευκολύνεται ή χορήγησή του. 
Σοβαρή είναι κυρίως ή άνάγκη γιά τήν κάλυψη τής ιατρο
φαρμακευτικής περίθαλψης τοΰ πρώην συζύγου πού δέν έχει 
δική' του ασφαλιστική κάλυψη καί στηριζόταν στήν άσφά- 
λ.εια τοΰ άλλου συζύγου. Τό αναγκαίο αύτό μέτρο όμως δέν 
{απορεί νά θεσπισθεί μέσα στά πλ.αίσια τοΰ ’Αστικού Κώδικα 
καί χωρίς προηγούμενη άναλ.ογιστική μελ.έτη. Ή Επιτροπή 
πιστεύει ότι ή Κυβέρνηση θά πρέπει νά προωθήσει άλλο 
νομοθέτημα μέ αυτό τό περιεχόμενο.

Έπισημαίνεται, εξ άλλου, ότι ή ’Επιτροπή εξέτασε καί τό 
ενδεχόμενο τής θέσπισης διατάξεων πού νά Ιδρύουν, υπό 
προϋποθέσεις, δικαίωμα συμμετοχής τοΰ ενός άπό τούς δια
ζευγμένους, σέ περίπτωση θανάτου τοΰ άλλου, στή σύνταξη 
του ή τήν κληρονομιά του. Καί γιά μέν τή σύνταξη, ή Έπι-: 
τροπή έκρινε ότι ή ρύθμιση, ξεφεύγει άπό τις άρμοδιότητές- 
της καί ότι Οά έπρεπε νά άντιμετωπισθ ΐ μέ σχετική τροπο
ποίηση τής συνταξιοδοτικής καί τής κοινωνικό ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. "Οσο γιά τό κληρονομικό δικαίωμα, ή’Επιτροπή 
υπήρξε αρνητική. ϊ
·. Τό νέο άρθρο 1446, μέ τήν παραπομπή του στό άρθρο 
1416, ξεκαθαρίζει γιά νά άποκλ,είσει αμφιβολίες, κάτι πού; 
Οά μπορούσε νά συνζχθεΐ καί άπό άλλες διατάξεις : ότι οί 
διατάξεις γιά τό διαζύγιο εφαρμόζονται οικουμενικά, δηλαδή· 
ανεξάρτητα άπό τή θρησκεία ή τό δόγμα τών συζύγων. ’Α
κόμη, εφαρμόζονται ανεξάρτητα άπό τον τύπο τής τέλεσης 
τοΰ γάμου, πολιτικό ή θρησκευτικό. Τό τελευταίο αυτό, 
αυτονόητο ίσως, κρίθηκε άναγκαίο γιά νά παραμερισθεί ή 
εντύπωση ότι γιά τή λύση τοΰ θρησκευτικού γάμου θά μπο
ρούσαν νά ισχύουν άλλες διατάξεις, ενώ οί νέες διατάξεις Οά 
άφοροΰν μόνο τον πολ.ιτικό γάμο.

Η* ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ 
(άρθρο 17 τοΰ Σχεδίου).

1. Μέ τό άρθρο 17 τοΰ Σχεδίου καταργοΰνται ολόκληρα 
τά κεφάλαια "Ογδοο, “Ενατο, Δέκατο, 'Ενδέκατο καί Δωδέ
κατο τοΰ Τετάρτου Βιβλ.ίου ’Αστικού Κώδικα, πού άναφέ- 
ρονται στή συγγένεια (άρθρα 1463 καί 1464 ), τή γνησιότητα 
τοΰ τέκνου (άρθρα 1465 έως 1475), τή διατροφή έκ τοΰ νόμου 
(άρθρα 1476 έως 1492) τις σχέσεις γονέων καί τέκνων καί 
τήν πατρική εξουσία (άρθρα 1493 έως 1529) καί τά εξώ
γαμα τέκνα (άρθρα 1530 έως 1567) μέ το σΰνολ,ο τών διατά- 
ξεών τους, πού αντικαθίστανται άπό νέες διατάξεις, μέ τις 
οποίες έπιχειρείται βαθειά τομή, τόσο άπό άποψη ουσίας, 
όσο καί άπό άποψη νομοτεχνικής διάρθρωσης τής όλης, σέ 
μιά σειρά άπό καίρια θέματα, τοΰ Οικογενειακού Δικαίου. Οί 
νέες ρυθμίσεις, πού ξεπερνούν εδώ κατά πολύ τά όρια τής 
άρχής τής ισότητας τών δύο φύλων καί εισέρχονται σέ βάθος 
στόν τομέα εκσυγχρονισμού, άναφέρονται στήν ίδρυση τής 
συγγένειας (νέα. άρθρα 1463 έως 14S4 ΑΚ), τή διατροφή 
άπό τον νόμο (νέα άρθρα 1485 έως 1504 ΑΚ), καθώς καί 
τις προσωπικές καί περιουσιακές σχέσεις γονέων καί τέκνων 
καί τή γονική μέριμνα (νέα άρθρα. 1505 έως 1509 καί 153 0 
έως 1541 ΑΚ).

Θεμελιώδους σημασίας είναι ιδίως οί διατάξεις οί άναφε- 
ρόμενες στήν ίδρυση τής συγγένειας έξ αίματος, πού χχρχσ- 
σουν τή γενικότερη φιλοσοφία τής έπιχειρούμενης μεταρ-
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ρύθμισης στους πχραττχνω τομείς. Τήν κεντρική ιδέα τής 
μεταρρύθμισην έν προκειμένω άποτελεϊ ή ιδέα τής πλήρους 
εςομοιωσης των τέκνων τού γεννιούνται χωρίς γάμο των 
γονέων τους «τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους», κατά τήν 
προτεινόμενη νέα ορολογία, αντί τοΰ όρου «εξώγαμα»), μέ 
τά τέκνα πού γεννιούνται σέ γάμο («τέκνα γεννημένα σέ 
γάμο», άντί των όρων «γνήσια» ή «νόμιμα»). Λύτό επιτυγ
χάνεται μέ μια σειρά άπό ρυθμίσεις στο νέο Όγδοο Κεφά
λαιο τού Τέταρτου Βιβλίου τού ’Αστικού Κώδικα, όπως 
είναι: α)'Η διατροφή, άπό τό άρθρο 1463, τής δεύτερης παρα
γράφου του πού όριζε ότι «τό έξώγαμον τέκνον, εφόσον έν τώ 
νόμω δεν ορίζεται άλλως, δεν θεωρείται έξ αίματος συγ
γενής προς τόν έξ άναγνωρίσεως πατέρα αυτού».

β) Ή προσθήκη, στο άρθρο 1463, νέας δεύτερης παρα
γράφου, στή θέση αυτής πού καταργεΐται, μέ τήν όποια κα
θιερώνεται ή ισοτιμία των δύο τρόπων (ίδρυση τής έξ 
αίματος συγγένειας τού προσώπου μέ τόν πατέρα του καί 
τούς συγγενείς του, δηλαδή αφενός τής συναγωγής αύτής 
τής συγγένειας άπό τόν γάμο τής μητέρας μέ τόν πατέρα 
και αφετέρου τής ίδρυσής της μέ τήν άναγνώριση τού τέκνου 
που γεννιέται χωρίς γάμο των γονέων του, εκούσια ή δικα
στική (προβλ. ελβ ΑΚ 252, όπως τροποποιήθηκε μέ τόν 
νόμο τής 25 ’Ιουνίου 1976).

γ) 'Η μεγαλύτερη υπογράμμιση τής πλήρους έξομοίωσης, 
σέ περίπτωση έπιγενόμενου γάμου των γονέων τού τέκνου 
πού γεννήθηκε χωρίς γάμο τους, μέ τη θέση πού δίνεται στις 
σχετικές διατάζεις (νέα άρθρα 1473 καί 1474) αμέσως υστέρα 
άπό τις διατάξεις πού ρυθμίζουν τά σχετικά μέ τη συναγωγή 
τής πατρότητας άπό τόν γάμο τής μητέρας μέ τόν πατέρα 
καί σέ οργανική σύνδεση μέ αυτές.

δ) 'Η διευκόλυνση τής δικαστικής αναγνώρισης τής πα
τρότητας, ιδίως μέ τις διατάξεις τού νέου άρθρου 1482 
(μέ τό οποίο καταργεΐται ή ένσταση άπαραδέκτου τού πα
λαιού άρθρου 1543 ΑΚ, άντικαθιστάμενη μέ ένσταση άλλου 
περιεχομένου) καί τού νέου άρθρου 615 Κ. Πολ. Δ. (πού 
διευκολύνει τήν άπόδειξη τής πατρότητας μέ τη μέθοδο τής 
συγκριτικής έξέτασης τού αίματος) ε) 'Η διάταξη τού 
νέου άρθρου 1484 (μέ την οποία διατυπώνεται καί ρητά ό 
κανόνας τής έξομοίωσης) σέ συνδυασμό μέ τήν κατάργηση 
τού παλαιού άρθρου 1539 ΑΚ καί μέ τις ρυθμίσεις των επομέ
νων (νέων ) κεφαλαίων ένατου καί δέκατου, άπό τις οποίες 
προκύπτει ότι οί «διαφορετικοί ορισμοί» τού νέου νόμου 
(νέο άρθρο 1484) περιορίζονται άποκλεισττκά σέ θέματα πού 
άπό τή φύση των πραγμάτων δέν μπορούν νά ρυθμισθούν, 
με τον ίδιο τρόπο πού ρυθμίζονται όταν πρόκειται για τέκνα 
γεννημένα σέ γάμο (τρόπος καταβολής τής διατροφής καί 
τρόπος επιδίωξης τής καταβολής της - επώνυμο τού τέκνου - 
γονική μέριμνα), έτσ. πού νά καθίσταται περιττός ό θεσμός 
τής δικαστικής νομιμοποίησης (παλαιά άρθρα 1560 έως 
1567), ό όποιος γιά τόν λόγο αυτό καταργεΐται.

’Αλλά καί τέρα άπό αΰτές τις νέες ουσιαστικές ρυθμίσεις, 
ή πλήρης έξομοίωση των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους 
με τά τέκνα που γεννιούνται σέ γάμο έξαίρεται στο σχέδιο με 
τήν κατάργηση τής παλαιάς άν τι παράθεσης τών όρων «γνή- 
σια»-«έπώγαμα». ώστε μέ τή νέα περιφραστική ορολογία νά ά- 
ποτρέπεται ή χρήση των παλαιών όρων που έχουν μειωτική 
κοινωνικά φόρτιση. Έξ άλλου ή έξομοίωση έξαίρεται καί μέ 
τη νεα νομοτεχνική διάρθρωση τής όλης ή οποία συνίσταται, 
κατά τό πρότυπο τού νέου ελβετικού νόμου τής 25.6.76 
πού τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις τού ελβΑΚ (άρθρα 
252 - 263 καί 270 - 327), στο νά μην υπάρχει στο Σχέδιο 
χωριστό κεφάλαιο γιά τά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
καί στή συγχώνευση των σχετικών ρυθμίσεων μαζί μέ τις 
ρυθμίσεις πού αφορούν τά τέκνα πού γεννιούνται σέ γάμο, σέ 
ενιαία κεφάλαια (“Ογδοο Κεφάλαιο : Συγγένεια. “Ενατο 
Κεφάλαιο : Διατροφή άπό τόν νόμο. Δέκατο Κεφάλαιο : 
Σχέσεις γονέων καί τέκνων).

Σημειώνεται ότι την ανάγκη τής έξομοίωσης των τέκνων 
χωρίς γάμο των γονέων τους μέ τά τέκνα πού γεννιούνται 
σέ γάμο είχε έπισημάνει στην αΐτιολογική της έκθεση καί ή

’Αναθεωρητική Επιτροπή. Ή ανάγκη αυτή στηρίζεται πρά
γματι, άφενός στήν έπιταγή τής πρώτης παραγράφου τοΰ 
άρθρου 21 τού ίσχύοντος Συντάγματος, σύμφωνα μέ την 
οποία ή παιδική ηλικία (χωρίς διάκριση τής ιδιότητας τού 
τέκνου ώς γεννημένου σέ γάμο ή έκτος γάμου) τελεί υπό την 
προστασία τού Κράτους καί αφετέρου στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου (άρθρο 14). 
πού έχει ισχύ υπέρτερη τού νόμου. Έξ άλλου ή έξομοίωση 
ευθυγραμμίζεται μέ τις διεθνείς διακηρύξεις καί άλλα διεθνή 
κείμενα, όπως ή Διακήρυξη των ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
τού Ο.Η.Ε. (άρθρο 25 παρ. 2), ή Διακήρυξη γιά τά Δικαιώ
ματα τού Παιδιού τού Ο.Η.Ε. τής 20.11.59 καί ιδίως ή 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση «περί τού νομικού καθεστώτος τών 
τέκνων που γεννιούνται έκτος γάμου» τής 15.10.1975, έστω 
καί άν δέν έχει ακόμη επικυρωθεί άπό τήν Ελλάδα. Ή ’Ανα
θεωρητική Επιτροπή είχε σωστά δεχθεί επίσης ότι ή ρύ
θμιση τής τύχης τών τέκνων έκτος γάμου συνδέεται, τουλά
χιστον έως ορισμένο βαθμό, γιά τούς λόγους πού εκτίθενται 
στήν Αΐτιολογική της “Εκθεση, καί μέ την εφαρμογή τής 
άρχής τής ισότητας τών δύο φύλων. Γι’ αυτό καί είχε περι- 
λάβει στό Σχέδιό της άφενός τήν κατάργηση τής διάκρισης 
μεταξύ πλήρους καί ατελούς δικαστικής άναγνώρισης τής 
πατρόπητας καί αφετέρου βελτίωση τών σχετικών μέ τή 
δικαστική νομιμοποίηση ρυθμίσεών τού ’Αστικού Κώδικα 
~ρύς όφελος τού τέκνου έκτός γάμου. Δίστασε όμως νά προ
χωρήσει στήν πλήρη έξομοίωση, μέ τή σκέψη κυρίως πώς 
αυτή ξεπερνούσε τις άρμοδιότητές της.

2. ’Αναλύοντας τις έπιμέρους διατάξεις τού "Ογδοου 
Κεφαλαίου τού Τετάρτου Βιβλίου τού ’Αστικού Κώδικα, όπως 
διαμορφώνονται άπό τό άρθρο 17 τού Σχεδίου, παρατηρούμε 
τά άκύλουθα :

Ή πρώτη παράγραφος τού νέου άρθρου 1463 άποτελεϊ 
άπλή επανάληψη τής πρώτης παραγράφου τού παλαιού ταυτά- 
ριθμου άρθρου τού ’Αστικού Κώδικα, διατυπωμένης στή 
δημοτική. Καταργεΐται όμως ή δεύτερη παράγραφος και τή 
θέση τής καταλαμβάνει νέα δεύτερη παράγραφος μέ τήν οποία 
εξαγγέλλονται οί τρόποι ίδρυσης τής συγγένειας, άφενός σέ 
σχέση μέ τή μητέρα καί τούς συγγενείς της (έδ. α') καί άφε- 
τέρου σέ σχέση μέ τόν πατέρα καί τούς συγγενείς του (έδ. β')

Σέ ό,τι αφόρα τήν ίδρυση τής συγγένειας σέ σχέση με τή 
μητέρα διατυπώνεται ό γνωστός ήδη στό ελληνικό δίκαιο 
κανόνας, σύμφωνα μέ τόν όποιο ή συγγένεια μέ τή μητέρα 
(καί τούς συγγενείς της) ιδρύεται μέ μόνη τή γέννηση 
(σχετ. παλαιό άρθρο 1530 παρ. 1 ΑΚ). Σχετικά με τη συγ
γένεια τοΰ προσώπου μέ τόν πατέρα του όμως, ή καινοτομία 
τού κανόνα τού β’ έδαφίου συνίσταται στό ότι καθιερώνει 
ρητά, όπως λέχθηκε, τήν ισοτιμία τών δύο τρόπων ίδρυσης 
της (συναγωγή άπό τόν γάμο τής μητέρας μέ τόν πατέρα, 
εκούσια ή δικαστική άναγνώριση τού τέκνου πού γεννήθηκε 
χωρίς γάμο τών γονέων του).

Τό νέο άρθρο 1464 αποτελεί άπλή έπανάληψη του παλαιού 
ταυτάριθμου άρθρου τού ’Αστικού Κώδικα διατυπωμένου στη 
δημοτική.

Τά.νέα άρθρα 1465 καί 1466 ρυθμίζουν τόν τρόπο ίδρυσης 
τής συγγένειας μέ τόν πατέρα, ή οποία συνάγεται μέ τεκμή
ρια άπό τόν γάμο τής μητέρας. Καινοτομία, σέ σχέση με το 
έως τώρα δίκαιο, αποτελεί ό κανόνας τής πρώτης παραγρά
φου τού άρθρου 1465 ό όποιος,’ ενοποιώντας κατά τό πρότυπο 
τών συγχρόνων ξενουν νομοθεσιών (ελβΑΚ 255 παραγρ. 1, 
γαλλΛΚ 314 παρ. 1 καί 2 σέ συνδ. μέ 312 γερμΑΚ παραγρ. 
1591 σέ συνδ. μέ παράγρ. 1593) τούς κανόνες τών παλαιών 
άρθρων 1465 παρ. 1 (τεκμήριο γνησιότητας) καί146δ έδ. α' 
(πλάσμα γνησιότητας), καθιερώνει ενιαίο τεκμήριο πατρό
τητας τού συζύγου τής μητέρας μέ ενιαίο τροπο ανατροπής 
του, πάντοτε μέ άγωγή καί δικαστική άπόφαση >(νεο άρθρο 
1467), συνιστάμενο στή συναγωγή αύτής τής πατρότητας, 
άπό τή γέννηση (καί όχι άπαραίτητα άπό τή σύλληψη )^ τού 
τέκνου κατά.τή διάρκεια τού γάμου τής μητέρας του ή το 
πολύ μέσα σέ τριακόσιες ημέρες άπό τή λύση ή τήν άκύρωση 
τού γάμου. Έξ άλλου, μέ τή δεύτερη παράγραφο τού ίδιου



άρθρου 1465, κατάργεΐται 6 άμάχητος χαρακτήρας τοϋ κανό-' 
να τοϋ παλαιού άρθρου 1470, ότι ό μέγιστος χρόνος διάρκειας 
της κυοφορίας είναι οί τριακόσιες ημέρες. ’Έτσι, ή' νέα 
αυτή διάταξη της πα.ρ. 2 τοϋ άρθρ. 1465 παρέχει, στην περί
πτωση της γέννησης ενός τέκνου ^ μετά την τριακοσιοστή- 
ήμέρα άπό τή λύση ή τήν ακύρωση τοϋ γάμου της μητέρας 
του, τή δυνατότητα σ’ αυτόν πού επικαλείται τή σύλληψη 
τοϋ τέκνου κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου, άρα τήν πατρότητα 
τοϋ συζύγου της μητέρας, νά άποδείξει αύτό τό γεγονός καί 
νά θεμελιώσει, επομένως, τήν καταγωγή τοϋ τέκνου άπό τον 
σύζυγο της μητέρας. ,

Καινοτομία, σέ σχέση μέ τό ΐσχύον δίκαιο, εισάγει καί ή 
διάταξη τοϋ νέου άρθρου 1466 ΑΚ πού καθιερώνει, σέ περί-- 
πτώση σύγκρουσης δύο τεκμηρίων πατρότητας λόγω δύο 
διαδοχικών γάμο/ν της μητέρας, τεκμήριο κατά προτεραιό-; 
τητα ύπέρ της πατρότητας τοϋ δευτέρου συγύζου της μητέρας.'

Τό νέο άρθρο 1467 ΑΚ καθορίζει τις προϋποθέσεις, υπό 
τις όποιες είναι δυνατή δικαστική άνατροπή τοϋ τεκμηρίου 
πατρότητας τοϋ συζύγου της μητέρας (απόδειξη ότι ή μη
τέρα δεν συνέλαβε πράγματι άπό τό σύζυγό της ή ότι ήταν 
φανερά άδύνατη ή σύλληψη άπό αύτόν κατά τό κρίσιμο διάτ. 
στημα της σύλληψης —πού καθορίζεται στο νέο άρθρο 1468— 
ιδίως λόγω άνικανότητας ή άποδημίας του ή γιατί κατά τό 
διάστημα αυτό δέν είχε σχέσεις μέ τή σύζυγό του). Ή Έπι-. 
τροπή έκρινε σκόπιμη, άπό εύνοια προς τό τέκνο, μέ μειο-- 
ψηφία, τήν κατάργηση έν προκειμένω όποιασδήποτε διά
κρισης, άπό τήν άποψη τοϋ αντικειμένου καί τοϋ βάρους 
της άπόδειξης, άνάμεσα στήν περίπτωση, όπου καί ή σύλ
ληψη έγινε κατά τη διάρκεια τοϋ γάμου καί σέ εκείνη, όπου, 
ή σύλληψη έγινε πριν άπό τήν τέλεση τοϋ γάμου (πρβλ. σχε-' 
τικά ΣχΟικΑΚ 131—133' ελβΑΚ 256 παρσγρ. 1, 256 β- 
γαλλΑΚ 314 παρ. 1—3 σέ συνδ. μέ 312π ρνώςπ Κ
/ Μέ τό νέο άρθρο 1469 καθορίζονται τά πρόσωπα πού' δι
καιούνται νά προσβάλουν τήν πατρότητα τοϋ τέκνου (ό σύζυ-λ 
γος της μητέρας ή, άν αύτός πέθανε χωρίς νά'έχει χάσει τό/ 
δικαίωμα, ό πατέρας ή ή μητέρα του· τό ίδιο τό τέκνο· ή μη
τέρα τοϋ τέκνου). Ή καινοτομία συνίσταται έδώ, άφ'ενός 
στόν περιορισμό των προσώπων πού δικαιούνται, άπό τήν 
πλευρά τοϋ πατέρα, νά προσβάλουν μετά τον θάνατό του τήν 
πατρότητα τοϋ τέκνου καί άφετέρου στή χορήγηση αύτοϋ τοϋ 
δικαιώματος στή μητέρα καί στο τέκνο, όχι όμως καί στούς 
κληρονόμους του.·

Τά νέα άρθρα 1470 καί 1471 προβλ.έπουν τις περιπτώσεις 
αποκλεισμού τοϋ δικαιώματος προσβολής. - -

Μέ τό άρθρο 1472, τέλ.ος, καθορίζονται οί συνέπειες τής 
άμετάκλ.ητης άποδοχής, άπό το δικαστήριο, τής προσβολής 
της πατρότητας τοϋ τέκνου. Ή χρησιμότητα τής διάταξης 
τυνίσταται άφενός στο ότι τονίζει τήν άπώλ,εια τής ιδιότη
τας τοϋ τέκνου ως τέκνου γεννημένου σέ γάμο καί τήν περι- 
ελ,ευση του, επομένως, στήν τάξη τέκνου γεννημένου χωρίς 
γάμο των γονέων του (πρβλ.. Πρακτικά Συντ. Έπιτρ., σελ.. 
252) καί άφετέρου στό ότι διευκρινίζεται ότι ή σχετική άπό-. 
φάση έχει άναδρομική ενέργεια άπό τή γέννεση.

Τά νέα άρθρα 1473 καί 1474 ρυθμίζουν τήν έξομοίωση 
—λ,ογω μεταγενέστερου γάμου των γονέων του— τοϋ τέκνου; 
που έχει γεννηθεί άρχικά χωρίς γάμο, μέ τέκνο γεννημένο 
τε γάμο καί έπομένως τήν (άναλ.ογική) εφαρμογή καί σ’ 
ΐ’ύτό, άναδρομικά άπό τή γέννησή του. των διατάξεων πού 
σχυουν γιά το επώνυμο τοϋ τέκνου πού γεννιέται σέ γάμο 
νέο άρθρ. 1506 παραγρ. 2), τήν ιθαγένεια του. τήν υπο
χρέωση διατροφής του (νέα άρθρα 1485 έπ., ιδίως 1489 
ταραγρ. 2), τή γονική μέριμνα (νέα άρθρα 1510 έως 1514, 
516 έπ.) καί τά κληρονομικά δικαιώματα. Βασική προ- 
πόθεση, βέβαια, αυτής τής έξομοίωση: είναι ή ύπαρξη φυ- 
ικοϋ δεσμού αίματος γονέα πρός τέκνο άνάμεσα στό τέκνο 
αι τό πρόσωπο, μέ τό όποιο τελ.εΐ τον γάμο ή μητέρα του. 
ιά τήν άπόδειξη τοϋ δεσμού αύτοϋ άππιτεΐται καί άρκεί, 
ατά τή νέα διάταξη ΑΚ 1473, ή εκούσια ή ή δικαστική άνα- 

■νωριση τοϋ τέκνου, οποτεδήποτε καί άν έγινε (πρβλ.. ελ.β 
ιΚ 259, παρ. 1—3). ‘Έτσι, παραμερίζονται τό ερμηνευτικό
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ζήτημα πού γεννιέταιψύπό τό ΐσχύον δίκαιο, άπό τή διατύ· 
πωση'τής διάταξης τοϋ άρθρου 1557 ΑΚ («οί γονείς υπό· 
χρεοϋντάι μετά τον γάμον νά δηλ.ώσωσιν ώς ίδιον τό τέκνονί; 
καί επίσης «ή παράλ,ειψις τής δηλώσεως δέν β/.άπτει τό έξ 
αυτών γεννηθέν τέκνον»), καθώς καί τό ζήτημα τής προ
θεσμίας προσβολής αυτής τής έξομοίωσης. άν δέν έγινε ή δή- 
λνουση τοϋ άοθοου 1557, αέ τό όποιο άσχολ.ήθηκε πρόσφατα 
ή All 1326/1980 Τμ. Α; (ΝοΒ 29,666).'

Μέ τις διατάξεις τών νέων άρθρων 1475 έως 1478 ρυθμί
ζονται τά σχετικά μέ τήν εκούσια άναγνώριση. Οί καινοτο
μίες συνίστανται έδώ : α) στό ότι γιά τήν εκούσια άναγνώριση 
άπαιτεϊται καί ή συναίνεση τής μητέρας (1475 παραγρ. 1), 
πού παρέχεται μέ δήλ.ωση ενώπιον συμβολαιογράφου (1476 
έδ. β') β) στό ότι ή άναγνώριση πού μπορεί νά γίνει, άν 
ό πατέρας έχει πεθάνει ή δέν έχει δικαιοπρακτική ικανό
τητα, άπό τον παππού ή τήν γιαγιά τής πατρικής γραμ
μής, γινόμενη άπό τον ένα μόνο άπό αύτούς ένεργεί καί ώς 
προς τόν άλλο, πού όμως έχει δικαίωμα νά προσβάλ.ει αύτή 
τήν άναγνώριση (1475 παραγρ. 2 σέ συνδ. μέ 1477 παραγρ. 
1 έδ. β) καί γ) στόν περιορισμό τών προσώπων πού μπορούν 
νά προσβάλουν τήν εκούσια άναγνώριση σέ περίπτωση θα
νάτου τών άμέσως δικαιουμένων (μόνον οί κατιόντες τοϋ 
τέκνου καί μόνον οί γονείς τής μητέρας —άρθρο 14/7). ,

. Μέ τίς διατάξεις τών άρθρων 1479 έως 1483 ρυθμίζεται 
ή δικαστική άναγνώριση τής πατρότητας. Μέ τίς διατάξεις 
αυτές εισάγονται οί άκόλουθες καινοτομίες : α) τό δικαίωμα 
δικαστικής άναγνώρισης τής πατρότητας παρέχεται καί στόν 
ίδιο τόν πατέρα ή, άν αύτός έχει πεθάνει ή είναι ανίκανος 
γιά δικαιοπραξία, σέ όποιονδήποτε άπό τούς γονείς του,- 
γιά τήν περίπτωση πού άρνεΐται νά συναινέσει στή ; έκού-, 
σια άναγνώριση ή μητέρα (1479), οπότε ή άγωγή ασκείται 
κατά, τής μητέρας ή_ τών κληρονόμων της (1480 έδ. γ') 
ή διαφορά ώς προς τήν παθητική νομιμοποίηση, άνάμεσα 
σ’ αυτήν τήν περίπτωση καί τών περιπτώσεων τών παραγρ. 
1—3 τοϋ άρθρ. 619 Κ Πολ. Δ. εξηγείται άπό τό ότι, ένώ στις’ 
τελ.ευταϊες αυτές διατάξεις πρόκειται γιά άνατροπή σχέσης 
γονέα καί τέκνου, έδώ πρόκειται γιά ίδρυση αυτής τής σχέ
σης)· β) γιά τόν ίδιο λ,όγο ή άγωγή τοϋ τέκνου μπορεί νά 
στραφεί όχι μόνο κατά τοϋ πατέρα (ή τών κληρονόμων 
του) άλλά καί κατά τής μητέρας (ή τών κληρονόμων της), 
εφόσον αυτή άρνεΐται νά συναινέσει στήν εκούσια αναγνώ
ριση" γ) σέ ό,τι άφορά τά πρόσωπα, εναντίον τών όποιων 
ασκείται ή άγωγή σέ περίπτωση θανάτου τοϋ προσώπουπού 
κατά πρώτο λ.όγο μπορεί νά έναχθεί, ή επιτροπή έκρινε σκόγ 
πιμο, λόγω τών εύρέων άποτελεσμάτων τής δικαστικής άνα - 
γνώρισης, νά μήν περιορίσει τόν κ.ύκλ.ο τους σέ ορισμένα μόνο 
πρόσωπα- δ) γιά τήν άπόδειξη τής πατρότητας διατηρείται 
βέβαια τό τεκμήριο τοϋ παλ.αιοϋ άρθρου 1541 ΑΚ (ήδη άρθρ. 
1481 έδ. α'), ορίζεται όμως, λ,όγω τής παρεχομένης δυνα
τότητας στό τέκνο, νά άσκεΐ τήν άγωγή άκόμη καί έπί ένα 
έτος, μετά τήν ένηλικίωσή του (νέο άρθρο 1483 έδ. β' πρβλ. 
καί ΣχΑναθ. 100), ότι τό τεκμήριο δέν ισχύει, άν ή άγωγή 
ασκείται μετά τήν ένηλ,ικίωση τοϋ τέκνου καί ό πατέρας 
έχει πεθάνει πριν από το τέλ.ος τής άποδεικτικής διαδικασίας 
στόν πρώτο βαθμό* στήν περίπτωση αύτή, λ.όγω τών δυσχε
ρείων πού μποροϋν νά έχουν οί κληρονόμοι .τοϋ υποτιθέμενου 
πατέρα' νά άποδείξουν τά άπαιτούμενα γιά τήν άνατροπή 
τοϋ τεκμηρίου περιστατικά, ή ’Επιτροπή έκρινε ορθότερο, 
τό βάρος τής άπόδειξης τής πατρότητάς του νά το έχει το 
τέκνο- ε) καταργεΐται ή μειωτική γιά τήν αξιοπρέπεια τής 
γυναίκας ένσταση άπαραδέκτου τοϋ παλ.αιοϋ άρθρου 1543 
(ένσταση τοϋ άκολ.άστου βίου) καί στή θέση της ορίζεται, 
στό νέο άρθρο 1482, ότι τό τεκμήριο τοϋ άρθρου 14S1 άνχ- 
τρέπεται, άν προκόψουν σοβαρές άμφιβολ.ίες γιά τήν πατρό
τητα (πρβλ. γερμΑΚ παραγρ. 1600 έδ. 2 β’) στ) μέ τό 
νέο άρθρο 1483 λύνεται κατά τον ορθό τρόπο τή ζήτημα πού 
προκύπτει σχετικά, μέ τόν χρόνο συμπλήρωσης τής άποσβε- 
στικής προθεσμίας τοϋ δικαιοόματος γιά άναγνώριση τής πα
τρότητας, όταν αύτή άσκεΐται άπό τό τέκνο, ένόψει τοϋ ότι 
ήδη, μέ τήν άναγνώριση γονικής μέριμνας στή μητέρα τοϋ 
άνήλ.ικου τέκνου πού γεννήθηκε χωρίς γάμο τών γονέων
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του (νέο άρθρο 1515 έδ. χ' υπό τό άρθρο 17 τοΰ Σχεδίου), 
Λεν θά ύπχρχουν κχτχ κχνόνχ περιθώρια έφχρμογής τοΰ 
κχνόνχ τοΰ άρθρου 258 ΛΚ (άνχστολ.ή συμπλ.ηρώσεως τοΰ 
χρόνου σής παραγραφής). σέ περίπτωση πού θά πχρχλ.ει- 
πότχν νά ασκηθεί ή αγωγή λόγω άμέλ.ειχς. άγνοιας η θα
νάτου σής μητέρας κ.λ.π.. μ.έ άποτέλ,εσμχ νχ κινδυνεύει τό 
τέκνο νχ χάνε·, το αύτοτελ.ές δικχίΐνμά του άσκηση: σής χγω - 
γής, χν ό χρόνος έναρξης τη; σχετικής αποσβεστικής προ
θεσμίας θεωρηθεί κχί γι’ χυτό ότι είναι ό χρόνο: τοΰ τοκετού, 
γιά την κάλυψη ακριβώς χύτου τοΰ κενοϋ η Επιτροπή 
όεισε ατό νέο άρθρο 1483 πχρχγρ. 1 J—T ------- ΓΙ

ιού τέκνου (σχετ. νά διχτρχφεΐ άπό σήν περί'
■ρ. 1 περ., 2. γαλλ. καί στό Πρσχ. Οικ. ΛΚ I
; τόν γερμΑΚ άπα- 1. Οικογενειακόν Δίκαιον.
παε απάνω ύπό δ' άπό τό Σχ. Οίκ. μέ τό έπι

τον περιορισμό πού θεσπίζεται από τό νέο άρθρο 1481).
Με τό νέο άρθρο 1484, τέλος, διατυπώνεται ό θεμελιώδης 

κανόνας τοΰ νέου δικαίου ότι. σέ περίπτωση άνχγνώρισης, 
εκούσιας ή δικαστικής, άν ό νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, 
τό τέκνο έχει ώς προς όλα θέση τέκνου γεννημένου σέ γάμο, 
όχι μόνον απέναντι στους δύο γονείς άλλα καί στους συγ- 
νεΐς τους. Διαφορετικοί ορισμοί υπάρχουν στο νόμο, όπως λέ
χθηκε, μόνο για τις περιπτώσεις, όπου άπό τή φύση των 
πραγμάτων (καί ιδίως άπό τό ότι δεν ύπάρχει_έγγαμη συμ
βίωση των γονέων ψ δεν είναι δυνατή ή εφαρμογή των κανό
νων πού ισχύουν για ένα τέκνο γεννημένο σέ γάμο. Τά θέ
ματα αυτά πού ρυθμίζονται διαφορετικά είναι κυρίως τό επώ
νυμο τοΰ τέκνου (νέο άρθρο 1506), ορισμένα θέματα σχε
τικά μέ τή διατροφή (έπιχ. άπό νέα άρθρα 1490 παραγρ. 2, 
1493, 1497 έδ. β', νέο άρθρο 1502), γονική μέριμνα (νέο 
άρθρο 1515). Ώς προς τά θέματα τής ιθαγένειας καί .τής 
δημοτικότητας τοΰ τέκνου έπισημχίνετχι άπό τήν Επιτροπή 
ή άνάγκη τής τροποποίησης των σχετικών διατάξεων 
άφενός τοΰ Κώδικα τής ελληνικής ιθαγένειας (άρθρ. 1-^-3 
ν. 3370/1955) καί άφετέρου τοϋ δημοτικού, καί κοινοτικού 
κώδικα (άρθρ. 18 ,ν. 1065/1980). , ·..·· ,· · .-.ύΨ 4

'Ως προς όλα τά άλλα θέματα ή έξομοίωση είναι πλήρης καί 
ενεργεί, σύμφωνα μέ τήν κρατούσα καί σήμερα άντίληψη, 
άναδρομτκά άπό τή γέννηση (κωλύματα' γάμου, * δ'.ατ ροφή, 
κληρονομικά δικαιώματα). ' '- γ · '.'■'■· '■· ··'

Θ'. ΔΙΑΤΡΟΦΗ A11U ΤΟΝ ΝΌΜΟ - 
(άρθρο 17 τοϋ Σχεδίου — νέα άρθρα 1485 έως 1504 Α.Κ.)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοϋ νέου "Ενατου Κεφαλαίου 
τοϋ ’Αστικού Κώδικα (νέα άρθρα 14S5 έως 1504), πού εΐσά- 
γεταί.επίσης άπό τό άρθρο 17 τοϋ Σχεδίου, είναι : α) ή'προ- 
,-σχρμογή, στήν άρχή τής ισότητας, των διατάξεων τοΰ παλαιού 
δέκατου Κεφαλαίου πού δέν είναι σύμφωνες μέ αυτήν .(πα
λαιό άρθρο 1480 έδ. β' καί ήδη 1489'παε. 2 —πχλ.χιό 1484 
κχί ήδη 1493· βλ. Σχ. Συντ. 46, 47· Σχ. Άναθ. 57,58)· 
β) η συγχώνευση, στό ίδιο κεφάλαιο, όσων άπό τις σχετικές 
μέ τή διατροφή διατάξεις τοϋ παλαιού Δωδέκατου Κεφα
λαίου, πού άναφέρεται στά «εξώγαμα τέκνα»,. κρίθηκε. ότι 
είναι διατηρητέες κχί μετά τήν,έξομοίωση των τέκνων χωρίς 
γάμο των γονέων τους μέ τέκνα γεννημένα σέ γάμο (πα- 
λαιά άρθρα 1551 κχί 1552, ήδη άρθρα 1503 κχί 1502, άντί- 
στοιχχ) καί γ) ό εκσυγχρονισμός τής ύπόλοιπης ύλης, στό 
μέτρο πού κρίθηκε απαραίτητος, γ .; * ' .

.- Ειδικότερα παρατηρούμε τά άκόλόυθα :· 7 ■ :·■ ~
Στό νέο άρθρο 1486 (παλαιό ΛΚ 1477) καί ειδικότερα

χος μπορεί νά ζητήσει διατροφή μόνον όταν δέν μπορεί νά 
εςχσφαλισει μόνος του τή διατροφή του μέ κάποιαν εργασία 
κατάλληλη γιά τήν ηλικία του, τήν κατάστασή τής υγείας 
του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες. ένόψει;καί των τυ
χόν αναγκών τής εκπαίδευσής του. Γιά τήν εφαρμογή,' έξ άλ

λου. τής παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου, δέν άπχιτεΐται πιά τό άνή- 
λ.'.κο τέκνο νά είναι κχί άγαμο, άφοϋ μέ τις ρυθμίσεις τών νέων 
άρθρων 127 καί 1350 παρ. 2 οί περιπτώσεις έγγαμων άνή- 
λ.ικων τέκνων θά είναι ελάχιστες καί δέν κρίθηκε σκόπιμο 
νά άποκ/.εισθοϋν άπό τή ρύθμιση.

Στό νέο άρθρο 1487 (παλαιό ΑΚ 1478) προστίθεται επί
σης δεύτερο εδάφιο, πού διευκρινίζει ότι ό κανόνας τοϋ πρώτου 
εδαφίου (απαλλαγή σέ περίπτωση διακινδύνευση: τής δια
τροφής τοϋ ύποχρέου) δέν ισχύει, όταν πρόκειται γιά τή δια
τροφή ανήλικου τέκνου άπό τόν γονέα του, εκτός άν αύτό 
μπορεί νά στραφεί εναντίον άλλου ύποχρέου ή άν μπορεί

α του. "Ομοια διάταξη ύπήρχε 
Σχέδιον ’Αστικού Κώδικος — 
λ. 149), παραλείφΟηκε όμως 
ημα ότι μπορούσε νά συναχθεϊ 

«διά σής ερμηνείας» (Σχ. Οΐκ. 141, σελ. 326). Κατά τήν 
εφαρμογή τής σχετικής διάταξης όμως προέκυψε, σχετικά 
μέ τό θέμα διάσταση γνωμών πού δικαιολογεί τήν προσθήκη 
τής δεύτερης παραγράφου άπό τήν ’Επιτροπή.

Το νέο άεθεο 1488 επαναλαμβάνει τήν πχλ.αιά. διάταξη 
ΑΚ 1479.

Μέ τό νέο άρθρο 1489 επιχειρεΐται κυρίως προσαρμογή 
τοϋ ΑΚ 1480 στήν άεχή σής ισότητας (βλ. Σχ. Συντ. 46, 
Σχ. ’ΛναΟ. 57).

Μέ τήν πρώση παράγραφο τοϋ νέου άρθρου 1490 επανα
λαμβάνονται τά δύο πρώτα έδάφια τοϋ παλ.αιοϋ Α.Κ. 1481. 
Σσή δεύτερη παράγραφο τοϋ ίδιου άρθρου, όμως, διευρύ
νονται οι περιπτώσεις αυτοδίκαιης υποκατάστασης εκείνου 
πού καταβάλλει τή διατροφή χωρίς νά είναι ύπόχρεος στα 
δικαιώματα αύτοϋ πού τήν έλαβε. "Ετσι, χωρεΐ στό εξής 
αύτήή υποκατάσταση, έκτος άπό τήν περίπτωση τοϋγ' έδαφ. 
τοϋ παλ.αιοϋ ΑΚ 1481, καί στις άλλ,ες περιπτώσεις πού άνα- 
,φέρονται σσήν παρ. 2 τοϋ νέου άρθρου 1490. Ή διεύρυνση 
εξυπηρετεί τις νέες σύγχρονες μορφές προστασίας τοϋ δικαιώ
ματος διατροφής, ιδίως τών άνηλίκων, μέ τήν άνάληψή της 
άπό τό κράτος, άπό άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
ή κοινωφελή ιδρύματα ή, σέ περίπτωση άνάθεσης τής επιμέ
λειας τοϋ άνηλίκου -σέ Ιδιώτες, σύμφωνα μέ τά νέα άρθρα 
1513, 1514, 1532, 1533 καί 1535 (πρβλ. σχετ. καί ελβΑΚ 
259 παρ. 2). ’Επίσης έξυπηρετεϊ τήν άνάλ.ηψη σής διατρο- 
φής τοϋ άνηλίκου (ιδίως όταν έχει γεννηθεί χωρίς γάμο τών 

-γονέων του) άπό τον σύζυγο τοϋ γονέα του, μέ τόν όποιο 
διαμένει (πρβλ,. γερμ. ΑΚ παρ. 1615 β'). -
- Τά νέα άρθρα 1491 καί 1492 άποτελ.οϋν επανάληψη τών 
παλαιών ΑΚ 1482 καί 1483.

Στό νέο άρθρο 1493 επιχειρεΐται προσαρμογή τοϋ παλαιού 
ΑΚ 1484 στο πνεύμα σής παρούσας μεταρρύθμισης, ιδίως 
μέ τήν άντικχτάσταση τοϋ προσδιοριστικοϋ τών άνχγκών 
τοϋ δικαιούχου όρου της «κοινωνικής του θέσης» άπό τόν 
οοο τών «συνθηκών σής ζωής» του (βλ. καί Σχ. Συντ. 47, 
ΣΧ. Άναθ. 5S).

Τά νέα άρθρα 1494 έως 1500 άπ,τελνϋν επανάληψη τών 
παλ.αιών ΑΚ 1485 έως 1491, μέ μοναδική διαφορά τήν 
αφαίρεση, άπό τό πχλ.χιό άρθρο 1486, σής ρύθμισης γιά τόν 
σύζυγο (βλ. νέο άρθρο 1495),' ένόψει τοϋ οτι τό θέμα τής 
έλ.αττωμένης διατροφής τοϋ συζύγου ρυθμίζεται ήδη, μέ 
όμοιο τρόπο, σσή δεύτερη παράγραφο τοϋ νέου άρθρου 1390.
·. Μέ τό νέο άρθρο 1501 είσάγεται ό νέος θεσμός σής άτελοΰς 
δικαστικής συμπαράστασης πού μπορεί νά ζητήσει άπό τό 
αρμόδιο δικαστικό όργανο — τό όποιο, έως ότου όρισθεΐ μέ 
νόμο 0ά είναι σύμφωνα μέ το άρθρο 78 τοϋ Σχεδίου ό αρμόδιος 
εισαγγελέας — ό γονέας άνηλίκου τέκνου ή καί τό ίδιο τό 
τέκνο γιά τήν αναγκαστική είσπραξη σής διατροφής, όταν 
αθετούν τή σχετική υποχρέωσή τους ό άλλος γονέας ή καί 
οί δύο γονείς του (πρ. βλ. ελβ. ΑΚ 290).

■ ; Τό νέο άρθρο 1502 άποτελεΐ επανάληψη τοϋ παλαιού ΑΚ 
1552 (όπως τροποποιήθηκε άπό τή διάταξη Είσ. ΝΚΠολ,. Δ 
57 παρ. 4).
:. Τό νέο άρθρο 1503 επαναλαμβάνει τροποποιημένη τή διά
ταξη τοϋ παλαιού άρθρ. 1551 (βλ. σχετ. Σχ. Συντ. 92 καί Σχ. 
Άναθ. 103). .6 - - .
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To νέο άρθρο 1504, τέλος, άποτελεΐ απλή έπανάληψη τοΰ 
παλαιού ΑΚ 1492 (διατροφή μεταξύ άδελφών), πού κρίθηκε 
σκόπιμο νά διατηρηθεί, ένόψει των ειδικών συνθηκών πού επι
κρατούν ακόμη στην Ελλάδα.

1*. ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Μέ το νέο άρθρο 1507 καθιερώνεται αμοιβαία υποχρέωση, 
μεταξύ γονέων καί τέκνων, για βοήθεια, στοργή καί σεβασμό. 
Έκφραση αυτής της υποχρέωσης αποτελεί καί ή αμέσως 
επόμενη διάταξη τοΰ~άρθρου 1508 πού έπαναλαμβάνει τό 
παλαιό άρθρο 1494 ΛΚ μέ μικρές άλλαγές στή διατύπωση 
για τήν προσαρμογή του στό πνεύμα τής μεταρρύθμισης.

(άρθρο 17 τού Σχεδίου — νέα άρθρα 1505 εως 1541)

1. Το νέο Δέκατο Κεφάλαιο τού Τέταρτου Βιβλίου τού 
’Αστικού Κώδικα, πού εΐσάγεται έπισης άπό το άρθρο 17 
τού Σχεδίου, άναφέρεται στή ρύθμιση τών σχέσεων γονέων 
καί τέκνων γενικά, στις όποιες περιλαμβάνεται κυρίως ή γο
νική μέριμνα.

Μέ τό νέο άρθρο 1505 (σχετ. τό παλαιό άρθρο 1493) 
f ρυθμίζεται τό επώνυμο τών τέκνων πού γεννιούνται σέ γάμο. 
Τά σχετικά μέ τό επώνυμο τών τέκνων άποφασίσθηκαν άπό 
τήν Επιτροπή μέ ισχυρές μειοψηφίες.

Σύμφωνα μέ τήν πρώτη παράγραφο τού άρθρου 1505, οί 
γονείς οφείλουν νά προσδιορίζουν τό επώνυμο τών τέκνων 
τους μέ κοινή άμετάκλητη δήλωσή τους πριν άπό τό γάμο. 
Άποφασίσθηκε, ή δήλωση νά μπορεί νά γίνεται μόνο πριν 
άπό τό γάμο, για νά μή δημιουργούνται άφορμές δυσαρμο
νίας στίς συζυγικές σχέσεις. Γιά τήν άποφυγή συγχύσεων καί 
άβεβαιότητας κρίθηκε σκόπιμο, ή σχετική δήλωση νά είναι 
άμετάκλητη. 'Η δήλωση θά γίνεται είτε σέ συμβολαιογράφο, 
είτε στον λειτουργό, ενώπιον τού οποίου πρόκειται νά τελε- 
σθεΐ 6 γάμος, ό όποιος όφείλει νά ζητεί άπό τούς μελλονύμ
φους, προτού τελέσει τό γάμο, νά τού προσκομίσουν ή νά κά
νουν προς αύτόν τή σχετική δήλωση. ......

Σχετικά θά έπρεπε νά προβλεφθεΐ τροποποίηση τού άρ
θρου 22 παρ. 1 δ τού ν. 344/76 «περί ληξιαρχικών πράξεων» 
έτσι ώστε νά καταχωρεΐται στή ληξιαρχική πράξη γέννησης 
καί τό έπώνυμο τού νεογνού. Στήν παράγραφο 2 τοΰ άρθρου 
1505 ορίζεται ότι τό επιλεγόμενο άπό τούς γονείς έπώνυμο 
θά πρέπει νά είναι κοινό γιά όλα τά τέκνα. * Η άποψη, νά μπο
ρούν οί γονείς νά επιλέγουν διαφορετικό έπώνυμο γιά τό κάθε 
τέκνο τους, άπορρίφθηκε κατά πλειοψηφία. Στήν ίδια παρά
γραφο ορίζεται, οτι οί γονείς μπορούν νά έπιλέγουν ώς έπώ
νυμο τών τέκνων τους είτε τό έπώνυμο τού ενός άπό αυτούς, 
είτε συνδυασμό τών δύο επωνύμων, πού όμως σέ καμιά
περίπτωση δέν μπορεί νά περιλαμβάνει περισσότερα άπό δύο 
έπώνυμα. Στήν παράγρ. 3 τού ίδιου άρθρου, πφύ επίσης έγινε 
δεκτή μέ μειοψηφίες, ορίζεται , τέλος, ότι αν οί γονείς δέν 
έχουν έπιλέξει μέ κοινή δήλωσή τους τό επώνυμο τών τέκνων 
τους, τά τέκνα θά έχουν γιά έπώνυμο το έπώνυμο τού πατέρα 
τους.

Μέ τό επόμενο άρθρο 150G ρυθμίζεται τό έπώνυμο τών 
τέκνων πού γεννιούνται χωρίς γάμο τών γονέων τους. Στήν 
παράγρ. 1 έπαναλαμβάνεται ό κανόνας τού παλαιού άρθρου 
1531 ΑΚ. Στήν παράγρ. 2 ορίζεται ότι, σέ περίπτωση μετα
γενέστερου γάμου τών γονέων τού τέκνου, θά έχουν εφαρ
μογή, εφόσον τό τέκνο είναι άκόμα ανήλικο, οί διατάξεις τού 
άρθρου 1505 (επιλογή τού επωνύμου άπό τούς γονείς πριν 
άπό τό γάμο, άλλως τό πατρικό έπώνυμο). Γιά τήν περί
πτωση πού τό τέκνο είναι ήδη ενήλικο, κρίθηκε ότι δέν είναι 
όρθό νά μεταβάλλεται τό έπώνυμο του μέ τή βούληση άλλων 
προσώπων, έστω καί άν αυτοί είναι οί γονείς του.Θά μπορεί 
όμως, άν θέλει καί έφόσον συντρέχουν οί νόμιμες προϋποθέ
σεις, νά μεταβάλλει τό ίδιο τό επώνυμό του μέ τήν ισχύουσα 
διοικητική διαδικασία. Μέ τήν τρίτη παράγραφο, τέλος, 
ρυθμίζονται τά σχετικά μέ τό έπώνυμο τού τέκνου σέ περί
πτωση εκούσιας ή δικαστικής άναγνώρισής του. Συγκεκρι
μένα, γι’ αυτή τήν περίπτωση γίνεται ή άκόλουθη διάκριση : 
μονομερώς (τό ενήλικο τέκνο, ό έπίτροπός του, άν είναι 
άνήλικο καί δέν υπάρχει γονική μέριμνα, ή ό ένας μόνο άπό 
τούς γονείς) μπορούν νά προσθέσουν το πατρικό έπώνυμο 
στό έπώνυμο τού τέκνου’ οί δύο γονείς μαζί όμως μπορούν 
νά προσδιορίσουν ώς έπώνυμο τού τέκνου είτε τά δύο έπώνυμά 
τους μέ όποιαδήποτε σειρά είτε καί μόνο τό πατρικό, σύμ
φωνα μέ τήν παράγρ. 2 τού άρθρου 1505.

Μέ τό νέο.άρθρο 1509, τέλος, έπαναλαμβάνεται τό παλαιό 
άρθρο 1499 ΑΚ, διατυπωμένο στή δημοτική, μέ βελτιώσεις.

2. α) Τό παλαιό άρθρο 1500 ΑΚ, πού ορίζει ότι «ό πατήρ 
έχει τήν πατρικήν έξουσίαν έπί τού ανηλίκου τέκνου» άπο- 
τελούσε χαρακτηριστική περίπτωση διάταξης πού άντί- 
κειται στήν άρχή τής ισότητας άνδρών καί γυναικών Ή 
κατάργηση τής διάταξης αυτής ώστε τήν « έξουσία» στό 
άνήλικο τέκνο νά έχει καί ή μητέρα έπιβάλλεται έτσι χωρίς 
καμία άμφιβολία άπό τή συνταγματική έπιταγή τής ισο
νομίας.

'Η αντικατάσταση αντίστοιχα τού όρου «έξουσία» άπό 
τον όρο «μέριμνα» έχει σκοπό νά τονίσει ότι το «δικαίωμα» 
τών γονέων, ώς λειτουργικό, άσκεΐται προς τό συμφέρον τού 
τέκνου καί μάλιστα σύμφωνα μέ τις νεώτερες παιδαγωγικές 
άντιλήψεις πού έπιβάλλουν πριν άπό κάθε άπόφαση σχετική 
μέ τή γονική μέριμνα (τών γονέων ή τού δικαστηρίου) νά 
ζητείται καί νά συνεκτιμάται ή γνώμη τοΰ τέκνου στό 
μέτρο πού τό έπιτρέπει ό βαθμός τής ωριμότητάς του ( νέο 
άρθρο 1511 παρ. 3) Στό πλαίσιο έξ ά?Λου τών νεώτερων 
αυτών παιδαγωγικών άντιλήψεων καθιερώνονται στό νέο 
άρθρο 1518, πού υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία, άφενός υπο
χρέωση τών γονέων νά ενισχύουν τό τέκνο ( καί μάλιστα 
χωρίς νά κάνουν διάκριση φύλου) κατά τήν άνατροφή τού, νά 
άναπτύσσει υπεύθυνα καί μέ κοινωνική συνείδηση τήν 
προσωπικότητά του καί άφετέρου υποχρέωσή τους νά λαμ
βάνουν ύπόψη κατά τήν έπαγγελματική έκπαίδευση τού 
τέκνου, τις ικανότητες καί τις προσωπικές του κλίσεις συν- 
εργαζόμενοι μέ τό σχολείο καί ζητώντας, στήν άνάγκη τή 
συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημόσιων δργα- 
νισμών. - ‘

β) 'Η καθιέρωση άντί τής «πατρικής εξουσίας» τής «γο
νικής μέριμνας» παρουσιάζει βέβαια τή δυσκολία ότι, επειδή 
δέν θά άποφασίζει ό ένας, σέ περίπτωση διαφωνίας θά 
είναι άναγκαία ή προσφυγή σέ τρίτο, καί κατά κανόνα 
στό δικαστήριο. Σέ χώρες όμως πού έχουν άπό καιρό κα- 
καθιερώσει τή γονική μέριμνα καί έχουν άποδεχθεΐ τή 
δικαστική λύση τής διαφωνίας τών γονέων άποδείχθηκε ότι ό 
κίνδυνος τής συχνής προσφυγής στά δικαστήρια δέν είναι 
μεγάλος. Ειδικότερα σέ περιπτώσεις ομαλών γόμων, τά σχε
τικά ζητήματα λύνονται σχεδόν πάντοτε συμβιβαστικά μέ τή 
συμφωνία τών γονέων. Μέ σκοπό ακριβώς νά άποτρέπει τούς 
γονείς νά προσφεύγουν στό δικαστήριο γιά νά επιλύει χύτό 
διαφωνίες γιά άσήμαντα ζητήματα, ή νέα διάταξη τοΰ άρ- 
•Spου 1512 ορίζει ότι τό δικαστήριο επιλαμβάνεται τής δια
φωνίας μόνον άν τό συμφέρον τοΰ τέκνου επιβάλλει νά ληφΦεί 
απόφαση ένώ τό 1516 προβλέπει καί πράξεις πού έπιχειροΰν- 
ται καί άπό τόν ενα μόνο γονέα.

γ) Σέ περίπτωση διαζυγίου ή άκύρωση γάμου τών 
γονέων, έγκαταλείπεται ή άκαμπτη σχηματική καί 
άσυμβίβαστη μέ τήν ισότητα λύση τού εδαφίου β τού πα
λαιού 1ο03 Α.Κ. καί σέ συνδυασμό μέ τις νέες διατάξεις 
γιά τούς λόγους διαζυγίου, ή ρύθμιση τής άσκησης τής 
γονικής μέριμνας έπαφίεται στό δικαστήριο στό όποιο τό 
νέο 1513 παρέχει περισσότερες διαζευκτικές δυνατότητες 
μέ βασικό κριτήριο πάντοτε τό συμφέρον τού τέκνου. Οί 
ίδιοι κανόνες ισχύουν έξ άλλου σύμφωνα μέ τό νέο άρθρο 
1514 καί γιά τήν περίπτωση τής διακοπής τής συμβίωσης 
τών γονέων, χωρίς νά άπαιτεΐται όπως προέβλεπε τό 
παλαιό άρθρο 1506 ΑΚ νά έχει ασκηθεί προηγουμένως 
αγωγή διαζυγίου ή άκύρωση τού γάμου.

'Ως προς τό τέκνο πού γεννήθηκε χωρίς γάμο τών γο
νέων του, είναι αυτονόητο πώς ή γονική μέριμνα άνήκει
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στη μητέρα του, ένώ άν έγινε εκούσια άνχγνώριση άπό τον 
πατέρα ή καί δικαστική άλλα μέ πρωτοβουλία καί πάλι 
τοϋ πατέρα ( λόγω άρνησης της μητέρας νά συναινέσει), 
άντιμετωπίζεται άνάλογα με τις περιστάσεις ή άσκηση γονι
κής μέριμνας καί άπό τον πχτέρχ.’Αντίθετα, σέ περίπτωση δι
καστικής άνχγνώρισης μέ άντιδικία τοϋ πατέρα, ό κανόνας 
είναι οτι ό πατέρας δεν άσκεΐ γονική μέριμνα οϋτε άνχπληρώνει 
τή μητέρα στήν άσκησή της πλήν των εξαιρετικών περι
πτώσεων πού ορίζονται στήν τρίτη παράγραφο τοϋ νέου 
άρθρου 1515.

δ) Τό σημαντικότερο «καθήκον» πού περιλαμβάνεται 
στή γονική μέριμνα είναι άναμφίβολχ ή επιμέλεια τοϋ τέκ
νου άφοϋ άναφέρεται σέ όλα τα τέκνα είτε έχουν είτε δέν 
έχουν περιουσία. ’Αντιμετώπιζετα: έτσι ή επιμέλεια μέ ειδι
κές διατάξεις, όπως ρυθμίζεται καί το δικαίωμα προσωπικής 
επικοινωνίας τοΰ γονέα μέ το τέκνο του που δέν διαμένει μαζί 
του. :

ε) 'Ως πρός'τή διοίκησή τής περιουσίας τοϋ τέκνου, που 
επίσης περιλαμβάνεται στή γονική μέριμνα τα παλαιά άρθρα 
1507 έπ. προσαρμόζονται στις νέες ρυθμίσεις χωρίς ση
μαντικές ουσιαστικές τροποποιήσεις. Δέν κρίθηκε πάντως 
σκόπιμη ή επανάληψη τοϋ 1515 γιατί άπό την άτυχία των 
γονέων σέ εμπορική τους επιχείρηση δέν τεκμαίρεται οπωσδή
ποτε καί άνικανότητά τους νά διοικοϋν τήν περιουσία τοϋ 
τέκνου". "Αν-διαπιστωθεί ότι ό γονέας πραγματικά δέν'είναι 
σέ θέση νά άνταποκριθεϊ στο καθήκον του νά διοικεί τήν 
περιουσία τοϋ τέκνου του, τότε προβλέπεται ή δυνατότητα 
νά τοϋ άφαιρεθεΐ ή άσκηση τής γονικής μέριμνας, έστω καί 
μόνον ώς προς τή διοίκηση τής περιουσίας. Ώς προς τό 
παλαιό άρθρο 1513, επειδή αυτό δέν άντιμετώπιζε τή συ- 
νηθέστερη στήν πράξη περίπτωση τής σιωπηρής άποδοχής 
μέ τήν πάροδο τής προθεσμίας για άποποίηση, ορίζεται μέ 
τό νέο 1527 ότι κληρονομιά πού έπάγεται σέ άνήλικο τέκνο 
θεωρείται ότι γίνεται πάντοτε άποδεκτή μέ τον όρο της άπο- 
γραφής καί ότι τό τέκνο δέν εκπίπτει άπό τό ευεργέτημα 
αυτό, μέ τήν επιφύλαξη των διατάξεων τοΰ άρθρου 1912. 
’Αντίστοιχα όμως καί για λόγους άσφάλειας των συναλλαγών 
ορίζεται ότι τρίτοι, κυρίως δανειστές τής κληρονομιάς, έχουν 
τό δικαίωμα νά άξιώσουν άπό τόν γονέα πού έχει τή διοί
κηση νά συντάξει άπογραφή. Ή μή σύνταξή της, ένώ δέν 
επιφέρει έκπτωση τοϋ τέκνου άπό τό ευεργέτημα, δημιουρ
γεί εύθύνη τοϋ γονέα άπέναντι στους δανειστές.

στ) ’Επίσης, καταργοϋνται οΐ διατάξεις για τήν επι
καρπία τοϋ πατέρα στήν περιουσία τοϋ τέκνου ώς άσυμβί- 
βαστες μέ τή γονική μέριμνα καί, άντί νά άναγνωρισθεΐ δι
καίωμα επικαρπίας καί στους δύο γονείς, τό άρθρο 1529 ορί
ζει ότι οί γονείς μποροϋν νά χρησιμοποιούν τά εισοδήματα άπό 
τήν περιουσία τοϋ τέκνου στό μέτρο πού αυτό κρίνεται 
εύλογο καί γιά τις άνάγκες τής οικογένειας ( πρβλ. παρ. 
1649 έδ. β γερμ. ΑΚ).'Η ρύθμιση αυτή κατέστησε άναγκαία 
τήν τροποποίηση τής διατύπωσης τοϋ παλαιού άρθρου 1527 
ΑΚ, ώστε στή διάταξη τοϋ νέου άρθρου 1539 ( πού άντι- 
καθιστάτό παλαιό άρθρο 1527) νά γίνεται σαφές ότι ό γονέας 
μετά τή λήξη τής γονικής μέριμνας οφείλει λογοδοσία μόνο 
γιά τό κεφάλαιο καί οχι καί γιά τά εΐσοδήματά του, πού ύπό 
τό ίσχύον δίκαιο ήταν ένόψει τής πατρικής επικαρπίας αυτο
νόητο. Έπισημαίνεται πάντως ότι ό γονέας, ώς προς τά 
εισοδήματα, άπαλλάσσεται μόνον άπό τήν ύποχρέωση λο
γοδοσίας, όχι όμως καί άπό τήν υποχρέωση άπόδοσης όσων 
άπό αύτά δέν δαπανήθηκαν γιά τις άνάγκες τοϋ τέκνου ή 
τής οικογένειας δυνάμει τοϋ νέου άρθρου 1529 καί επομένως, 
κεφαλαιοποιήθηκαν. Τό βάρος όμως γιά τήν άπόδειξη τής 
ύπαρξης τέτοιων κεφαλαιοποιημένων περισσευμάτων άπό 
τά εισοδήματα θά τό φέρει, βέβαια, τό τέκνο.

ζ) Ή άφαίρεση τής γονικής μέριμνας ένόλω ή έν μέρει, ή 
έκπτωση τών γονέων άπό τή γονική μέριμνα, ή παύση τής 
γονικής μέριμνας καί οί συνέπειες τής λήξης της ρυθμί
ζονται κυρίως άπό τά άρθρα 1532 έπ. πού άνταποκρίνονται 
στήν αρχή πού διέπει καί τά άρθρα 1524 έπ. τοϋ Α.Κ. Εΰ- 
λ.ογα όμως ή διατύπωση τών νέων αυτών άρθρων όπως καί

τών άρθρων 1530 καί 1531, προσαρμόσθηκε στις διαφορές 
πού υπάρχουν μεταξύ πατρικής εξουσίας καί γονικής μέ
ριμνας.

'Ως προς τή δυνατότητα τοϋ δικαστηρίου νά προσαρμόζει 
παλ.αιότερη άπόφασή του στις νέες συνθήκες κρί
θηκε σκόπιμη ή καθιέρωση τοϋ νέου άρθρου 1536, άντί 
γιά τή διάταξη πού είχε προτείνει ή Συντακτική ’Επιτροπή 
νά προστεθεί στον ΙνΠολΔ ώς άρθρο 334Α, γιατί πρόκειται 
γιά θέμα ουσιαστικού καί οχι δικονομικοϋ δικαίου.

I.V ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΣΙΑ 
(άρθρα 18 έως 22 τοϋ Σχεδίου)

Γιά τήν υιοθεσία χωρίς νά γίνεται στό στάδιο αύτό προσπά
θεια εκσυγχρονισμού της, τροποποιούνται μόνο τά άρθρα 1582, 
1584, καί 1585 ώστε νά προσαρμοσθοϋν προς τήν άρχή 
τής ισότητας δικαιωμάτων άνδρών καί γυναικών. Στό νέο 
άρθρο 1585 όμως άπαλείφεται ή δεύτερη παράγραφος τοϋ 
παλ.αιοϋ άρθρου 1585 ( δικαίωμα τοϋ έξ αίματος γονέα 
προς επιμέλεια τοϋ τέκνου σέ περίπτωση πού παύει ή 
πατρική εξουσία κλπ. τοϋ θετού γονέα) γιατί άντιβαίνει 
τουλάχιστον γιά τήν περίπτωση πού ή παύση επέρχεται όσο 
διαρκεϊ ή υιοθεσία στις διατάξεις τής Εύρωπαϊκής Σύμβασης 
γιά τήν υιοθεσία άνηλίκων πού έχει επικυρωθεί άπό τήν 
'Ελλ.άδα.

'Η ρύθμιση τοΰ θεσμού τής επιτροπείας είναι άπό τις 
"ατυχέστερες τοϋ άστΐκοϋ κώδικά καί κυρίως άποδίδεί 
διατάξεις τοϋ Ν. ΧΠΘ/1861, παρόλ.ο πού ά νόμος αυτός 
είχε κριθεϊ άποτυχημένος.

"Ετσι όμως ό θεσμός αύτός δέν έπιδέχεται τροποποίηση 
ορισμένων άρθρων, άλλά άπαιτεΐ ριζική άναμόρφωση. Στά 
χρονικά όρια πού είχαν ταχθεί στήν έπιτροπή δέν ήταν 
νοητό νά άναληφθεΐ αυτό τό έργο.

Γι’ αύτό τό λόγο οί τροποποιήσεις πού γίνονται περιορί
ζονται μόνο σέ θέματα πού έχουν σχέση μέ τήν ισονομία 
άνδρών καί γυναικών.

’Εκτός άπό τις τροποποιήσεις καταργοϋνται καί ορι
σμένα άρθρα, πάλ.ι μέ κριτήριο τήν άρχή τής ισότητας όπως 
κατά κύριο λόγο τά άρθρα πού ρυθμίζουν τήν επιτροπεία 
τής μητέρας έφόσον έχει πλέον καί άσκεΐ τή γονική μέ
ριμνα.

ΙΒ' ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙ
ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(άρθρα 23 έως 28 τοϋ Σχεδίου)
Ή τροποποίηση τοϋ άρθρου 127 γιά τήν ενηλικότητα, ή 

κατάργηση τοϋ θεσμού τής προίκας καί ή διαφορετική 
άντιμετώπιση τών σχέσεων τών συζύγων επέβαλαν τήν 
τροποποίηση ορισμένων διατάξεων τοϋ κληρονομικού δι
καίου οί όποιες άνταποκρίνονται στις ρυθμίσεις πού άλ,- 
λ.άζουν ή καταργοϋνται.

"Ετσι τά άρθρα 1719, 1723, καί 1748, τά όποια προϋ
ποθέτουν διαφορετική ήλικία γιά τήν ένηλικίωση άπό τήν 
ηλικία γιά τήν ικανότητα πρός σύνταξη διαθήκης, τρο
ποποιούνται ώστε ή ικανότητα γιά τή σύνταξη διαθήκης 
νά συμπίπτει πιά μέ τήν ικανότητα γιά δικαιοπραξίχ.

Ή κατάργηση τής προίκας έπέβχλε τήν τροποποίηση 
τών άρθρων 1831, 1S33, 1834 καί 1895 πού άναφέροντχι 
σ’ αύτήν. Τά άρθρα αύτά άντιμετώπιζαν τήν προίκα ώς 
τόν κυριότερο τρόπο μέ τόν όποιο γινόταν παροχή πρός 
κατιόντα. Σήμερα πού οί γονείς θά ενισχύουν τά παιδιά τους 
συνήθως όταν αύτά ξεκινούν τή σταδιοδρομία τους, οί 
παροχές τοϋ παλαιού άρθρου 1499 σήμερα 1509 θά γί
νονται, πιθανότατα, συχνότερα μέ τόν τύπο δωρεάς. 
Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο οχι μόνο νά διαγραφοϋν 
άπό τά άρθρα αύτά τά εδάφια πού άναφέρονται 
στήν προίκα, άλλά καί νά τροποποιηθούν ώστε τό παιδί στό 
όποιο έκαναν δωρεά οί γονείς του, νά μή βρίσκεται σέ πλεο
νεκτικότερη θέση άπό τά άδέλφια του, τόσο στον καταλογι
σμό τής νόμιμης μοίρας όσο καί στήν περίπτωση τής συ
νεισφοράς.
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. Ή έπιτροπη, στο πλαίσιο τής αρμοδιότητας της, δεν ήταν 
βέβαια δυνατό νά προχωρήσει σέ ριζική τροποποίηση των 
άρθρων αυτών τοϋ κληρονομικού δικαίου καί ουσιαστικά 
περιορίσθηκε νά καταργήσει τη διαφορετική αντιμετώπιση 
τής δωρεάς σέ σχέση με τις άλλες παροχές. Συγκεκριμένα, 
καθιερώνει γιά όλες τις παροχές πού έγιναν χωρίς αντάλ
λαγμα σέ μεριδοΰχο παρόμοια ρύθμιση μέ εκείνη που ΐσχυε 
γιά τήν προίκα, έτσι ώστε κάθε παροχή αυτοϋ τοΰ είδους 
πού προστίθεται στήν κληρονομιά γιά τον υπολογισμό της . 
νόμιμης μοίρας νά καταλογίζεται στή νόμιμη μοίρα τοϋ 
μεριδούχου, τουλάχιστον εφόσον ό κληρονομούμενος δέν 
όρισε διαφορετικά όταν έκανε τήν παροχή. Σήμερα ή 
διατύπωση των άρθρων 1831 καί 1833 έχει ώς συνέπεια, 
μεριδοϋχος, προς τόν όποιο έγινε δωρεά άπό τον κληρονο-, 
μούμενο, νά παίρνει μεγαλύτερη νόμιμη μοίρα άφοϋ κατά τό 
άρθρο 1831 αυτή υπολογίζεται σέ μεγαλύτερη πλασματική 
κληρονομιά, χωρίς κατά κανόνα ή δωρεά νά καταλογίζεται.' 
στή νόμιμη μοίρα.

Σέ σύγκριση μέ τά σχέδια τής Συντακτικής καί τής 
’Αναθεωρητικής ’Επιτροπής, πού είχαν καθιερώσει τήν 
αρχή πού ακολουθήθηκε καί έδώ, προτιμήθηκε κάπως λεπτό-. 
μερέστερη διατύπωση ώστε νά άποφευχθοϋν άμφισβητή-, 
σεις γιά τις παροχές στις όποιες άναφέρεται ή νέα ρύθμι
ση.

Σύμφωνα μέ τήν τάση πού επικράτησε νά περιορίζονται 
“όσο γίνεται οί συνέπειες πού επιφέρει ό θάνατος τοϋ ένος 
συζύγου στις συνθήκες ζωής τοϋ άλλου τροποποιείται ή' 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 1800 ώστε ό σύζυγος πού έπιζεϊ νά δι
καιούται τό εξαίρετο καί άν άκόμη κληρονομεί μέ συγγενείς 
τής πρώτης τάσης. Δεν τροποποιείται όμως καί ή πυρ. 2 τοΰ 
ap-Sp-w 1831, άκριόώς γιά νά μην επηρεάζεται ή νόμιμη μοίρα, 
των κατιόντων άπό τό εξαίρετο τοΰ συζύγου όπως συμβαίνει σύμ
φωνα μέ.τή διάταξη αυτή τοϋ ΑΚ, γιά τή νόμιμη μοίρα των 
γονέων."·. ... ; : . ;/ '■ ; Α.

. Ή διαφορετική ρύθμιση των συζυγικών σχέσεων καί, 
τών λόγων διαζυγίου οδήγησε σέ τροποποίηση τών άρθρων- 
1785, 1S22 καί 1842. ' ... -

Ειδικότερα ώς προς τό άρθρο 1842, ή ρύθμιση διαφο
ροποιείται ανάλογα μέ τό άν έχει ασκηθεί ή όχι άγωγή 
διαζυγίου. Στήν πρώτη περίπτωση μέ τή σκέψη ότι ή λύση 
τοϋ γάμου, γάμου, πού επιφέρει οπωσδήποτε στέρηση τοϋ 
κληρονομικού δικαιώματος συμπτωματικά δέν είχε κη
ρυχθεί πριν άπό τό θάνατο τοϋ διαθέτη, άποφσ.σίσθηκε 
νά άνχγνωρισθεϊ δικαίωμα άποκλήρωσης άσχετα άπό υπαι
τιότητα, αρκεί ό λόγος διαζυγίου νά είναι βάσιμος. Στήν 
περίπτωση όμως πού δέν έχει ασκηθεί άγωγή διαζυγίου, 
διατηοεΐται ουσιαστικά ή παλχιά ρύθμιση τοϋ άεθεου.
1S42.

Μέ συνέπεια προς τή ρύθμιση τής οικογενειακής 
στέγης άπο άλλες διατάξεις, διατυπώθηκε τό νέο άρθρο 
1S89 σέ αντιστοιχία πρός τό αρχικό άρθρο 1889 τοϋ ΑΚ 
καί τό άρθρο 483 Κ. Πολ. Δ., τά όποια άναφέρονται σέ 
διανομή επιχείρησης, θύστε άν ό σύζυγος πού επέζησε τό 
ζητήσει νά είναι δυνατό νά περιληφθεϊ στήν κληρονομική 
του μερίδα τό ακίνητο όπου βρίσκεται ή οικογενειακή 
στενή.

1Γ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΤ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
(άρθρα 29 καί 30 τοΰ Σχεδίου)

Μέ το άρθρο 29 τοϋ Σχεδίου αντικαθίσταται τό άρθρο 
115 τοϋ Εισαγωγικού Νόμου τοϋ ’Αστικού Κώδικα καί, μέσω 
αυτού, τά άρθρα 653 έως 659 τοϋ ’Εμπορικού Νόμου καί 
ορίζεται ότι, όταν πτωχεύει ό ένας άπο τούς συζύγους, κάθε 
περιουσιακό στοιχείο πού αποκτήθηκε άπό τόν άλλο ύ
στερα άπό τήν τέλεση τοϋ γάμου καί μέσα στα δύο τελευταία 
χρόνια πριν άπο τήν παύση τών πληρωμών τεκμαίρεται 
υπέρ τής ομάδας τών δανειστών ότι ανήκει στον σύζυγο που 
πτώχευσε, έκτος άν άποδετχθεΐ ότι ή άπόκτησή του άπό τόν 
άλλο σύζυγο δέν έγινε μέ χρήματα ή μέ άλλα μέσα αύτοϋ 
πού πτώχευσε ούτε προέρχεται άπό δωρεά τοϋ τελευταίου

( Σχετ. Σχ. Άναθ. 141). Ή διάταξη αύτή πού άνταπο- 
κρίνεται στήν άρχή τής ισότητας τών συζύγων κρίθηκε άπό 
τήν ’Επιτροπή προτιμότερη άπό μια άπλή τυπική προσαρμο
γή τοϋ άρχικοϋ κειμένου τόϋ άρθρ". 115 ΕιαΝαΚ στήν 
παραπάνω άρχή, λόγω τών άνεπικών λύσεων σέ 
βάρος τού συζύγου πού δέν πτώχευσε στις όποιες αύτή 
οδηγεί ( ισχύς τοϋ τεκμηρίου ανεξάρτητα άπό χρονικό 
περιορισμό βλ. σχετ. Σχ. Συντ. 28 καί ώς προς τούς λοιπούς 
/Αγους εγκατάλειψης τοΰ άοχικοΰ κειμένου τοϋ άεθρ. 115 
Είσ. ΝΑΚ, Λίτιολ. "Εκθεση' Γαζή σελ. 199-200).

Μέ τό άρθρο 30, έξ άλλου Αντικαθίσταται τό άρθρο 121 
τοϋ Εισαγωγικού Νόμου τοϋ ’Αστικού Κώδικα τό όποιο 
προσαρμόζεται στις τροποποιήσεις πού έπιφέρονται μέ 
τό παρόν Σχέδιο στό αρχικό κείμενο τοϋ ’Αστικού Κώδικα. 
Έπισημαίνονται ιδιαίτερα τά ακόλουθα δύο σημεία α)' 
μέ το νέο άρθρο 121 Είσ. ΝΑΚ λύνεται Αρνητικά τό ζή-~ 
τημα τής υπαγωγής ή μή στή διαδικασία τής εκούσιας" 
δικαιοδοσίας τών περιπτώσεων αφαίρεσης έν όλω ή έν' 
μέρει τής γονικής μέριμνας άπό τό δικαστήριο λόγω 
κακής άσκησής της κλπ. (νέα άρθρα 1532 1533, 1535 καί 
1536) σέ Αντίθεση μέ ό,τι Ϊσχυε ώς τώρα γιά τήν περίπτωση: 
τοϋ ίσχύοντος άρθρου 1524 ΑΚ(βλ.ίσχύον άρθρ. 121 Είσ.ΝΑΚ 
καθώς καί Σχ. Συντ. 129 σέ Αντίθεση πρός Σχ. Άναθ. 142).· 
Στό έξης οί σχετικές υποθέσεις θά δικάζονται σύμφωνα μέ · 
τήν ειδική διαδικασία πού καθιερώνεται μέ τό νέο άρθρο .·, 
681Β ΚΠολδ (άρθρο 43 τοϋ Σχεδίου) β) άπό τό νέο άρθρο- 
121 Είσ. ΝΑΚ έχουν παραληφθεΐ όσα είχαν προστεθεί, 
στό αρχικό κείμενο άπό τή Συντακτική καί διατηρήθηκαν - 
καί άπό τήν ’Αναθεωρητική ’Επιτροπή σχετικά μέ τήν,· 
άσκηση τής Αγωγής προσβολής τής πατρότητας άπό τόν;. 
σύζυγο τής μητέρας μετά τόν θάνατο τοΰ τέκνου καί άπόψ 
τό τέκνο μετά τόν θάνατο τοϋ συζύγου τής μητέρας γιατί , 
ήδη μετά τόν θάνατο τοϋ τέκνου ή άσκηση τής αγωγής , 
άπό τόν σύζυγο τής μητέρας αποκλείεται ρητά (νέο άρθρο Γ 
1471 υπό τό άρθρο 17 τοϋ Σχεδίου) καί άν είχε άσκηθεΐ ενόσω;; 
ζοϋσε τό τέκνο ή δίκη θά συνεχισθεΐ σύμφωνα μέ τή δια'-.'- 
δικασία τών άρθρων 614 έπ. ΚΠολΔ ώς πρός τήν άσκηση'· 
τής αγωγής άπό τό τέκνο μετά τον θάνατο τοϋ πατέρα * 
κρίθηκε άπό τήν ’Επιτροπή ότι δέν συντρέχει λόγος υπαγωγής . 
τής εκδίκασής της στή διαδικασία τής έκούσιας δικαιοδο
σίας.

1Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΌΜΟΥ ΚΑΓ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

(άρθρα 31 έως 33 τοϋ Σχεδίου)
Μέ τό άρθρο 31 τοϋ Σχεδίου κ.αταργοϋνται τά άρθρα 2 

έως 7 τοϋ Εμπορικού Νόμου, γιατί είτε άναφέρονται σέ 
περιπτώσεις χειράφετων άνηλ.ίκων πού ασκούν εμπόριο 
(άρθρα 2, 3 καί 6) (καί επομένως, μετά τόν ύποβιβασμό τοϋ 
ορίου τής δικαιοπρακτικής ένηλικίωσης καθίστανται πε
ριττά) είτε άφοροϋν τήν άσκηση εμπορίας άπό έγγαμη 
γυναίκα καί επομένως τελούν σέ άνείθεση μέ τήν άρχή τής 
ισότητας τών δύο φύλων.

Μέ τά άρθρα 32 καί 33 τοϋ Σχεδίου, έξ άλλου, Αντικα
θίστανται διατάξεις τοϋ ν. 602/1915 περί συνεταιρισμών 
(όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα) μέ τις όποιες 
απαγορευόταν ή συμμετοχή σέ συνεταιρισμό τών γυναικών 
χωρίς τήν συναίνεση τοϋ συζύγου τους ένώ τούς επιτρεπόταν 
νά αντιπροσωπεύονται μόνο στις γενικές συνελεύσεις τών 
συνεταιρισμών. Καί οί δύο αυτές προσαρμόσθηκαν στό νέο 
δίκαιο, πού καθιερώνεται άπό τό παρόν Σχέδιο.

ΙΕ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(άρθρα 34 έως 50 τοϋ Σχεδίου)
Οί μεταβολές πού έγιναν στον ’Αστικό Κώδικα έκαναν 

Αναγκαίες καί ορισμένες μεταβολές στον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, έτσι ώστε οί δικονομικές διατάξεις νά είναι 
προσαρμοσμένες στις διατάξεις τοϋ ουσιαστικού δικαί
ου.
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Συχνά οι μεταβολές των δικονομικών διατάξεων έχουν 
χαρακτήρα καθαρά λεκτικό, όπως π.χ. όταν ή «πατρική 
εξουσία» αντικαθίσταται άπό τή γονική μέριμνα ( 614 παρ. 
I στοιχ. β 618 στοιχ. β 619 παρ. 2. 620 797). ή « άποκή- 
ουξη» άπό τήν «προσβολή της πατρότητας» ( 614 παρ. I 
στοιχ. α 619 στοιχ. α' 619 παρ. 2, 620).

Σέ άλλα θέματα οι μεταβολές έχουν χαρακτήρα πιο 
ουσιαστικό, πού επιβάλλεται άπό τήν κατάργηση θεσμών τοΰ 
ουσιαστικού δικαίου, όπως ή προίκα ή ή επιτροπεία της 
μητέρας. ’Αλλά καί πέρα άπό τά θέματα αύτά ορισμένες 
μεταβολές Οικονομικών κανόνων έγιναν άναγκαΐες άπό άλλες 
τροποποιήσεις τοΰ ούσιαστικοϋ δικαίου, όπως είναι τό 
δικαίωμα τών δύο συζύγων να άποφασίζουν άπό κοινού γιά 
τά θέματα της συμβίωσής τους ή γιά τήν άσκηση της γο
νικής μέριμνας και ή υποχρέωσή τους νά συνεισφέρουν άπό 
κοινού γιά τις άνάγκες της οικογένειας.

Φυσικό είναι ότι δεν έπιχειρήθηκε καν μία γενικότερη 
άναθεώρηση τού άστικού Οικονομικού δικαίου, ούτε κάν 
σέ θέματα πού βρίσκονται σέ άμεση σχέση μέ τό Οικο
γενειακό Δίκαιο, όπως ή ίδρυση ειδικών οικογενειακών 
δικαστηρίων.

Ειδικότερα, οΐ Οικονομικές τροποποιήσεις πού προ- 
τείνονται-είναι οΐ -εξής : —β— - - - — . ——

Στο άρθρο 16 περιπτ. 10 (άρθρο 34 τού Σχεδίου), σχετικά 
μέ τήν εξαιρετική καθ’ όλη άρμοδιότητα τών μονομελών 
πρωτοδικείων, άντί νά γίνεται λόγος γιά συνεισφορά της 
γυναίκας στα βάρη τού γάμου, γίνεται λόγος γιά συνεισφορά 
κ ·, -,ών δύο συζύγων γιά τις άνάγκες της οικογένειας, άφού ή 
σ νεισφορά τής γυναίκας δέν έχει πιά επικουρικό χαρακτήρα. 
Ή ίδια γενίκευση γίνεται καί σέ σχέση μέ τήν υποχρέωση 
τών δύο γονέων γιά διατροφή τού κοινού τους παιδιού, όχι 
μόνο μετά τό διαζύγιο, άλλ,ά καί κατά τή διάρκεια τού 
γάμου. Τέλ.ος προσθέτονται ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 
πού, ενώ προ βλέπονταν άπό τό ουσιαστικό δίκαιο, είχαν 
παράλειφθεϊ άπό τή σχετική άπαρίθμηση της δικονομίας.

Ή διατύπωση τού άρθρου 17 περιπτ. 1 (άρθρ. 35. τού 
Σχεδίου) ά/./.άζει γιά νά καλ.ύψει καί τις νέες περιττεώσεις 
πού, μετά τις ουσιαστικές τροποποιήσεις τού ’Αστικού 
Κώδικα, πρέπει νά υπαχθούν στήν εξαιρετική καθ’ ΰλη 
άρμοδιότητα τών μονομελών πρωτοδικείων (γονική μέριμνα 
κ.λ.π.). Κατά τά λοιπά προτιμήθηκε ή διατύπωση τού Σχε
δίου τής ’Αναθεωρητικής ’Επιτροπής γιά τούς λ.όγους πού 
άναφέρονται στήν αΐτιολ.ογική της έκθεση. ,
• Ή ’Επιτροπή, παρ’ όλο ότι θεώρησε χρήσιμη τή διά
ταξη πού είχε προστεθεί μέ τό άρθρο 133 Σχ. Συντ., υστέρα 
άπό τό άρθρο 334 Κ. Πολ. ώς άρθρο 334 Α, δέν τήν περιέ
λαβε τελ.ικά στο κείμενο τού Κώδικα ΓΤολ.ιτικής Δικονομίας, 
γιατί είχε ήδη περιλάβει σχετική διάταξη στο Κεφάλ.αιο 
γιά τις σχέσεις γονέων καί τέκνων τού ’Αστικού Κώδικα 
(νέο άρθρο 1536 ύπό τό άρθρο 17 τού Σχεδίου).
.'Η διατύπωση τού άρθρου 592 παρ. 1 περιπτώσεις α-δ 

(άρθρο 36 τού Σχεδίου) αλλάζει, ώστε ή απαρίθμηση τών 
υποθέσεων πού υπάγονται στήν ' ειδική διαδικασία τών 
γάμικών διαφορών νά περιλάβει όλ,ες τις σχετικές υποθέσεις 
πού μπορεί νά δημιουργηθούν μετά τις νέες ουσιαστικές 
ρυθμίσεις τού Α.Κ. Ή άλλ.αγή άφορά τήν περίπτωση S'. 
όπου διευκρινίζεται (γιά τήν άρση τυχόν άμφιβολ.ιών πού 
θά μπορούσαν νά προκόψουν άπό τις άντίστοιχες διατυπώ
σεις τού Σχεδίου τής Συντακτικής καί τής ’Αναθεωρητικής 
’Επιτροπής), άφ’ ενός ότι πρόκειται γιά τις σχέσεις τών 
συζύγων πού όχι μόνο γεννιούνται κατά, τή διάρκεια τού 
γάμου (έτσι, ώστε νά άποκλείονται λ.χ. οί περιουσιακές 
διαφορές πού γεννιούνται μέ άφορμή τό διαζύγιο ή τήν 
άκύρωση τού γάμου, όπως είναι ή άξίωση τού νέου άρθρου 
1400 ΑΚ άρθρ. 15 τού Σχεδίου Έλ. Πρακτικά Συντ. ’Επιτρ. 
σελ. 281) άλλά καί πηγάζουν άπό τό γάμο (γιά νά άπο- 
κλ.εισθοΰν τυχόν διαφορές μεταξύ τών συζύγων, άνεξάρτητα 
άπό τή σχέση τού γάμου βλ. Αιτιολ. Έκθ. Άναθ. ’Επιτρο
πής) -καί άφ’ έτέρου ότι στήν ειδική διαδικασία τών γα
μικών διαφορών υπάγονται όλ,ες οί παραπάνω διαφορές

πού άφορούντίς σχεσεις τών συζυγών, έκτος απο τις ανα- 
φερόμενες στο άρθρο 681 ΒΚ. Πολ.. Δ., όπως τροποποιείται 
άπό τό σχέδιο (άρθρ. 43).

Τό άρθρο 598 Κ. Πολ. Δ. (άρθρ. 37 τού Σχεδίου) τρο-
να προσαρμοστεί στίε ρυθμίο

ουσιαστικού δικαίου σχετικά μέ τον υποβιβασμό τού ορίου 
τής δικαιοπρακτικής ένηλικίωσης, τήν κατάργηση τού 
θεσμού τής χειραφεσίας (πρβλ. καί νέο άρθρο 137 Ακ. 
ύπο τού άρθρου 3 τού Σχεδίου).

Μέ το άρθρο 37α προσαρμόζεται, βελτιωμένη, στήν άρχή 
τής ισότητας ή ρύθμιση τής παρ. 1 τού άρθρου 612.

Μέ τό άρθρο 38 τοΰ Σχεδίου τροποποιείται ή πρώτη 
παράγραφος τού άρθρου 614 Κ. Πολ. Δ., άφ’ ένός γιά νά 
προσαρμοσθεΐ λεκτικά στις μεταρρυθμίσεις τοΰ ούσιαστικοϋ 
δικαίου καί άφ’ έτέρου γιά νά διαγράφει ή περίπτωση ύπό 
στοιχ. ζ' πού είχε άπομείνει μετά τήν άφαίρεση τής περί
πτωσής ύπό στοιχ. η' μέ τον Ν. 733/1977 καί ή οποία υπά
γεται ήδη επίσης, κατά τό νέο άρθρο 6S1 Β' παρ. 1 στοιχ. 
β' Κ.ΓΙολ. Δ' (άρθρο 43 τού Σχεδίου) στήν ειδική διαδικασία 
πού καθιερώνεται άπό αύτό το άρθρο καί τό επίσης νέο
άρθρο 681 Γ' (άρθρ. 44 τού Σχεδίου).

Μέ τό άρθρο 39 τού Σχεδίου καταργεϊται τό ισχύ ον 
άρθρο 615 Κ. Πολ,. Δ., ένόψει τού ότι ή περίπτωση πού 
ρυθμίζεται άπό αύτό έχει ενσωματωθεί ρητά στό νέο άρθρο 
681 Β' παρ. 2 (άρθρ. 43 τού Σχεδίου), καί στή θέση του 
τίθεται νέο άρθρο 615 μέ τό όποιο ορίζονται, κατά παρέκ- 
κλ.ιση άπό τούς ορισμούς τών άρθρων 362 έως 367 Κ. Πολ. 
Δ., τά άκόλ,ουθα : α) ειδικά γιά τήν περίπτωση πού υποβάλ
λονται σέ αυτοψία, συνισταμένη στή διενέργεια τών πρόσφο
ρων ιατρικών εξετάσεων γιά τή διαπίστωση (θετική ή 
άρνητική) τής πατρότητας μέ γενικά άναγνωρισμένες επι
στημονικές μεθόδους, οί διάδικοι, θεσπίζεται ό κανόνας 
ότι, άν ένας άπό αυτούς άρνεΐται άδικαιολ.όγητα, χωρίς 
νά έπικαλ,είται ειδικούς λόγους υγείας, νά υποβληθεί στις 
εξετάσεις, παρ’ όλο πού αυτές κρίθηκαν άτό τό δικαστήρ ιο 
ότι άποτελ.ούν άναγκαΐο άποδεικτικό μέσο, οί ισχυρισμοί 
τού άντιδίκου του λ,ογίζονται άποδειγμένοι καί β) γιά τήν 
περίπτωση πού στις έξετάσεις ύπο βάλλονται τρίτοι, πλήν 
τών διαδίκων, ορίζεται ότι τό δικαστήριο πού διατάσσει τήν 
έξέταση μπορεί, μέ τήν ίδια άπόφασή του, νά άπειλ.εΐ τήν 
επιβολή σ’ αυτούς, έφ’ όσον θά παρακώλυαν τήν έξέταση 
μέ τήν μή προσέλ,ευσή τους ή τήν άρνησή τους νά ύποβληθούν 
σ’ αυτήν, χρηματικής ποινής δέκα χιλ.ιάδων έως εκατό χιλ.ιά- 
δων δραχμών. Οί ρυθμίσεις κρίθηκαν άπαραίτητες, παρά τήν 
ύπαρξη ορισμένων επιφυλάξεων, λόγω τής σπουδαιότητας 
τού θέματος καί τής σύγχρονης έξέλιξης τών σχετικών έπι-
στημονικών μεθόδων, ώστε νά έξασφαλίζεται μέ αύτές σέ 
ύψηλό βαθμό ή άπόδειξη τής πατρότητας. Αύτονόητο είναι 
βέβαια ότι οι γενικοί κανόνες περί αύτοψίας, όσον άφορά 
τά διαδικαστικά θέματα, θά έχουν εφαρμογή καί έδώ έφ’ 
όσον δέν έρχονται σέ άντίθεση με τούς ορισμούς τού νέου 
άεθοου 615.

Στά άρθρα 61S έως 620 (άρθρα 40 έως 42 τού Σχεδίου) 
γίνονται ορισμένες λεκτικές τροποποιήσεις γιά νά προ
σαρμοσθεΐ ή διατύπωση στή ορολογία τούΑ.Κ. «προσβολή 
τής γνησιότητας» άντί «άποκήρυξη», «γονική μέριμνα» 
άντί «πατρική εξουσία» κ.λ.π.).

Μέ τό άρθρο 43 τού Σχεδίου προσαρμόζεται τό άρθρο 
6S1 Β.Κ. ΓΤολ.Δ. (πού είχε προστεθεί μέ τό Ν. 733/1970) 
στις ρυθμίσεις τού ουσιαστικού δικαίου (συνεισφορά τών 
συζύγων γιά τις άνάγκες τής οικογένειας - διατροφή όφει- 
λ.όμενη λόγω συγγένειας έν γένει πού περιλαμβάνει ήδη 
καί αυτήν πού παράγεται μέ τήν άναγνώριση τέκνου γεν
νημένου χωρίς γάμο τών γονέων του, ένόψει τής πλήρους 
έξομοίωσης αύτών τών τέκνων μέ τά γεννημένα σέ γαμο- 
γονική μέριμνα).

• ’Επί πλ.έον ή έπιτροπή έκρινε κατά πλ,ειοψηφία ότι πρέπει 
νά υπαχθούν στήν ειδική διαδικασία αυτού τού άρθρου όλες 
οί διαφορές πού άναφέρονται στήν άσκηση τής γονικής μέ
ριμνας καί όχι μόνον οί σχετικές μέ τήν έπιμέλεια τού τέκνου.
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Μ£ το άρθρο 44 τοΰ Σχεδίου προστίθεται νέο άρθρο 681 

F μέ τό όποιο άφ’ ένός συμπληρώνεται ή διαδικασία πού 
καθιερώνεται άπό το άρθρο 681 Β, για τις διαφορές στις 
όποιες άναφέρεται, με διατάξεις καί τις διαδικασίες των 
γαμικών διαφορών καί της εκούσιας δικαιοδοσίας καί άφ’ 
ετέρου καθορίζεται, εΐδικώτερα, ή διαδικασία άκρόασης 
τοΰ ανηλίκου στις δίκες πού άφοροΰν την άσκηση της γονι
κής μέριμνας, σύμφωνα μέ την επιταγή τοΰ νέου άρθρου 1511 
παρ. 3 ΑΚ (υπό τοΰ άρθρου 17 τοΰ Σχεδίου).

Μέ τά άρθρα 45 καί 46 τοΰ Σχεδίου προσαρμόζονται 
λεκτικά στις ουσιαστικές ρυθμίσεις τά άρθρα 728 παρ. 1 
καί 729 παρ. 2 Κ. Πολ. Δ. Στό άρθρο 725 παρ. 2, εΐδι
κώτερα, καταργεΐται επίσης ό άπόλυτος περιορισμός τοΰ 
ποσοΰ πού μπορεί νά έπιδικασθεΐ προσωρινά στις 20.000 
δρχ. καί διατηρείται μόνον ό περιορισμός στό μισό της πι
θανολογούμενης άπαίτησης. Ή κατάργηση αυτή τοΰ άπό- 
λυτου άριθμητ'.κοΰ ύψους δικαιολογείται άπό τίς γοργές 
έξελίξεις στόν τιμάριθμο. Έξ άλλου, στίς απαιτήσεις πού 
μποροΰν νά έπιδικασθοΰν προσωρινά χωρίς κανένα περιο
ρισμό προστίθεται καί ή ύποχρέωση των συζύγων γιά συ
νεισφορά στίς άνάγκες της οικογένειας. Στό νέο άρθρο 735 
(άρθρο 47 τοΰ Σχεδίου) διευκρινίζεται καί πάλι, γιά τούς 
λόγους πού άναφέρθηκαν παραπάνω, δτι πρόκειται γιά τίς 
σχέσεις των συζύγων πού πηγάζουν άπό τόν γάμο. ’Επίσης 
εναρμονίζεται λεκτικά ή διάταξη, σέ 6,Tt άφορα τη ρύθμιση, 
μέ ασφαλιστικά μέτρα, τής χρήσης τής οικογενειακής στέγης 
τύν συζύγων, μέ την ορολογία τών αντιστοίχων διατάξεων τού 
ούσιαστικοΰ δικαίου (νέο άρθρο 1393 ΑΚ βλ. καί νέα άρθρα 
12 καί 612 Α). - ·

Τέλος, ή διάταξη προσαρμόζεται καί στη ρύθμιση τοΰ ουσια
στικού δικαίου σχετικά μέ τό δικαίωμα επικοινωνίας καί τών 
λοιπών άνιόντων, έκτος άπό τούς γονείς, μέ τούς άνήλικους 
κατιόντες τους (νέο άρθρο 1520 ΑΚ). ·'.:

Σχετικά μέ τό νέο άρθρο 796 (άρθρο 48 τοΰ Σχεδίου) 
διευκρινίζεται ότι διαγράφτηκε άπό αυτό ή παρ. 2 τοΰ 
παλαιοΰ άρθρου 796 γιά τό λόγο ότι, μέ την κατάργηση 
τοΰ παλαιοΰ άρθρου 1591 ΑΚ ώς άσυμβίβαστου πρός την 
άρχή της ισότητας (άρθρο 20 τοΰ Σχεδίου), καθίσταται 
χωρίς άντικείμενο. ’Εξ άλλου δέν περιελήφθησαν σ’ αύτό 
οί παράγραφοι 1 καί 3 πού είχαν προστεθεί άπό τη Συντα
κτική ’Επιτροπή (Σχ. Συντ. 145) καί διατηρηθεί άπό τήν 
Αναθεωρητική (Σχ. Άναθ. 160) : ή μέν παρ. 1 γιά τούς 
ίδιους λόγους πού διαγράφηκε ύπό τό νέο άρθρο 121 Εισ 
ΝΑΚ ή υπαγωγή τών ίδιων υποθέσεων στή διαδικασία τής 
εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 30 τοΰ Σχεδίου βλ. παρα
πάνω ύπό ΙΓ'), ή δέ παρ. 3 γιατί τό Σχέδιο δέν τροποποιεί 
τό άρθρο 1603 ΑΚ, όπως είχαν, καθώς ή Συντακτική καί ή 
Αναθεωρητική ’Επιτροπή (Σχ. Συντ. 105, Σχ. Άναθ. 118) 
καί επομένως τοΰ προσωρινού επίτροπου, θά εξακολου
θήσει νά διορίζει ό εισαγγελέας. “Ετσι, παραμένει (στό νέο 
άρθρο 796) μόνον ή πρώτη παράγραφος τοΰ παλαιού άρθρου 
796 πού όμως καί αυτή τροποποιείται γιά νά διαγράφει 
άπό αύτή, μετά τήν κατάργηση άπό τό άρθρο 20 τοΰ Σχε
δίου τοΰ άρθρου 1594 ΑΚ, ή περίπτωση τοΰ διορισμού 
έμβρυωροΰ.

Στό νέο άρθρο 797 (άρθρ. 49 τοΰ Σχεδίου) γίνονται ορι
σμένες άλλαγές, κυρίως λεκτικές, - γιά νά προσαρμοσθεΐ 
ή διάταξη στίς νέες ούσιαστικές ρυθμίσεις τοΰ Α.Κ.

Στό νέο άρθρο 9S2 (νέο άρθρο 50 τοΰ Σχεδίου), τέλος, 
προσθέτονται στίς περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ή κατά
σχεση μισθών, συντάξεων καί άσφαλιστικών παροχών, 
ή περίπτωση άξίωσης γιά συνεισφορά στίς άνάγκες τής 
οικογένειας, Έξ άλλου, ορίζεται ότι επιτρέπεται ή κατά
σχεση οχι μόνο τοΰ 1/4 άλλά τοΰ 1/2 τοΰ μισθού, τής σύνταξης 
ή τής άσφαλιστικής παροχής, καί αύτό γιατί τό παλιό όριο 
ήταν πολύ στενό καί άφηνε συχνά χωρίς ικανοποίηση άπαι- 
τησεις διατροφής κ.λ.π.

ΙΣΤ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
(άρθρα 51 ίως 90 τοΰ Σχεδίου)

Μέ τό άρθρο 51 τοΰ Σχεδίου ισχυροποιούνται, ένόψει τών 
νέων ρυθμίσεων, οί γάμοι πού είχαν τελεσθεϊ πριν άπό τήν 
έναρξη ισχύος τοΰ νέου νόμου άπό πρόσωπα πού τελούσαν 
ύπό νόμιμη άπαγόρευση ή κατά παράβαση τοΰ κωλύματος 
τοΰ άρθρου 1362 ΑΚ (πού καταργεΐται), εφόσον δέν έχει 
έκδοθεΐ άμετάκλητη δικαστική άπόφαση πού άπαγγέλει 
τήν άκυρότητά. τους.

Μέ τό άρθρο 52 προσδίδεται, μετά τήν κατάργηση τοΰ β' 
εδαφίου τοΰ άρθρου 13S2 άπό τό άρθρο 14 τοΰ Σχεδίου, 
ιδιότητα τέκνου γεννημένου σέ γάμο άναδρομικά τά τέκνα 
πού γεννήθηκαν άπό γάμο τών γονέων τους πού ήταν άκυρος 
λόγω συνδρομής τοΰ κωλύματος τοΰ άρθρου 1356 ΑΚ σέ 
βαθμό αιμομιξίας καί άκυρώθηκαν πρίν άπό τήν έναρξη 
τής ισχύος τοΰ νέου νόμου. Διατηρείται όμως, γιά τήν άπο- 
φυγή διαταραχών σέ κεκτημένα ήδη δικαιώματα, τό έως 
τώρα δίκαιο ώς πρός τά κληρονομικά δικαιώματα αύτών 
τών τέκνων άπέναντι τοΰ πατέρα τους καί τών άλλων συγ
γενών τους, άλλά μόνο γιά τόν χρόνο πρίν άπό τήν έναρξη 
τής ισχύος τοΰ νέου νόμου (περίπτωση θανάτου τοΰ πατέρα 
κ.λ.π. ύπό τό κράτος τοΰ προηγούμενου δικαίου).

Μέ τό άρθρο 53 τοΰ Σχεδίου ορίζεται, δτι οί νέες διατάξεις 
τών άρθρων 1383 καί 1384 ΑΚ γιά τόν νομιζόμενο γάμο 
(άρθρο 14 τοΰ Σχεδίου) έφαρμόζονται καί στούς άκυρους 
γάμους πού τελέσθηκαν πρίν άπό τήν έναρξη τής ισχύος τοΰ 
νέου νόμου, έφόσον ή δικαστική άπόφαση γιά τήν άκύρωση 
τους γίνεται άμετάκλητη μετά τήν έναρξη τής ισχύος τού. :

Τό άρθρο 54 τοΰ Σχεδίου επαναλαμβάνει στήν ουσία, μέ 
επουσιώδεις φραστικές άλλαγές, τή διάταξη τοΰ άρθρου 150 
τοΰ Σχεδίου τής Συντακτικής Επιτροπής (βλ. σχετικά εις 
Πρακτικά, σελ. 285-286). Εννοείται δτι καί ή διάταξη τοΰ 
νέου άρθρου 1400 καταλαμβάνει καί γάμους πού έχουν ήδη 
τελεσθεϊ. Καί μέ τήν ευκαιρία αύτή ή ’Επιτροπή επιση
μαίνει τίς διάφορες άτέλειες καί άνισότητες, σχετικά μέ 
τά θέματα αυτά, τοΰ Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πρά
ξεων», οί όποιες έπισημάνθηκαν καί άπό τή Συντακτική 
Επιτροπή (Πρακτικά δπως παραπάνω καί ύποδείχνει τήν 
άνάγκη ορισμένων τροποποιήσεων αυτού τοΰ νόμου, ώστε 
νά συντονισθεΐ μέ τή σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση.

Τό άρθρο 55 τοΰ Σχεδίου άφορά τό ενιαίο ειδικό δημόσιο 
βιβλίο πού προβλέπεται άπό τό νέο άρθρο 1403 παρ. 2 
ΑΚ γιά τήν περίπτωση τής συμβατικής επιλογής, άπό τούς 
συζύγους, συστήματος κοινοκτημοσύνης (άρθρ. 15 τοΰ 
Σχεδίου) καί ορίζει δτι τά σχετικά μέ τή σύστασς καί οργά
νωση αύτοΰ τοΰ βιβλίου, τό περιεχόμενο τών καταχωρίσεων 
πού πρέπει νά γίνονται σ’ αύτό καί κάθε άλλη λεπτομέρεια 
άναγκαία γιά τή λειτουργία του, σύμφωνα μέ τούς ορισμούς 
τοΰ νόμου, θά ρυθμισθοΰν μέ προεδρικό διάταγμα.

Τά άρθρα 56 έως 63 τοΰ Σχεδίου άποτελοΰν επανάληψη 
τών άρθρων 151 έως 158 τοΰ Σχεδίου τής Συντακτικής 
Επιτροπής (βλ„ σχετικά εις Πρακτικά σελ.. 286-287). 
Κρίθηκε σκόπιμο νά τονισθεΐ ρητά στόν νόμο ότι ή άπό- 
δοση τών προικώων στή γυναίκα δέν θά ύπόκειται σέ καμιά 
φορολ.ογία ή τέλ.ος. Ή Επιτροπή έκρινε έξ άλλου σκόπιμο 
νά περλάβει στό άρθρο 56 διάταξη, μέ τήν όποια νά δίνεται 
στόν άνδρα τό δικαίωμα, στήν περίπτωση πού επιχείρησε 
ουσιώδεις προσθήκες στό προικώο, πού δέν τόν έβάρυναν 
σάν επικαρπωτή, νά άπαιτεΐ τή διαφορά άνάμεσα στήν 
άξια τοΰ προικώου μαζί μέ τήν προσθήκη, κατά τόν χρόνο 
τής άπόδοσης, καί τήν άξια του, κατά τόν ίδιο χρόνο, χωρίς 
τήν προσθήκη. Ή διάταξη αύτή θεωρήθηκε χρήσιμη, ένόψει 
τών άμφιβολ.ιών πού μπορεί νά δημιουργήσει στήν πράξη 
ή έφαρμογή τοΰ άρθρου 1157 Α.Κ. Ή ιδιότητα τοΰ άνδρα 
δχι μόνο ώς έπικαρπωτή, άλλά καί ώς διοικητή τής ψιλής 
κυριότητας τών προικώων θέτει, πράγματι, ζήτημα ώς πρός 
τή δυνατότητα έφαρμογής έν προκειμένω τοΰ άρθρου 736 
ΑΚ, στό όποιο παραπέμπει τό άρθρο 1157, ένώ έξ άλλου, 
ύπό τό ΐσχύον δίκαιο, κρίθηκε δτι δέν είναι δρθό, όταν
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πρόκειται για δαπάνες όχι αναγκαίες άλλ’ απλώς επωφελείς, 
νά μπορεί νά τίς ζητεί ό σύζυγος στο άκέραιο, έστω καί άν 
συντρέχουν οΐ όροι τοϋ άρθρου 736, ανεξάρτητα άπό τον 
άν σώζεται ή όχι ή ωφέλεια άπό αύτές. Ή παραπομπή, 
τέλος, άπό τό άρθρο 1157 στις διατάξεις περί διοικήσεως 
άλλοτρίων δημιουργεί θέμα καί ενδεχόμενης εφαρμογής τοϋ 
άρθρου 738, πράγμα πού θέλει επίσης νά άποκλείσει τό 
άρθρο 56 τοϋ Σχεδίου.

Μέ τό άρθρο 64 τοϋ Σχεδίου ορίζεται άφενός ότι άπαγο- 
ρεύεται στο έξης σχέσεις κοινωνικής άσφάλισης πού προ
βλέπουν εισφορές καί παροχές για προικοδότηση ή γενικό
τερα ένόψει γάμου μέ βάση τη διαφορά φύλου καί άφετέρου 
ότι διάταξη νόμου ή καταστατικών άσφαλ'.στικών φορέων 
πού προβλέπουν τέτοιες εισφορές καί παροχές τροποποιούνται 
υποχρεωτικά, ώστε οί προβλεπόμενες παροχές νά δίνονται 
στο έξης ώς παροχές γιά την δημιουργία ή την ενίσχυση 
οικογενειακής ή επαγγελματικής αύτοτέλειας, άδιακρίτως 
φύλου. "Οσο γιά τίς υφιστάμενες σχέσεις κοινωνικής άσφά
λισης αύτοϋ τοϋ είδους, έξακολουθοϋν νά ισχύουν έως τη 
λήξη τους, εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές- σ’ αύτή 
την περίπτωση οί παροχές καταβάλλονται στη γυναίκα, 
οπωσδήποτε δέ όχι ώς προίκα.

Μέ τό άρθρο 66 τοϋ Σχεδίου ορίζεται ότι ή γυναίκα» 
πού εξακολουθεί νά φέρει καί μετά τήν' ισχύ αύτοϋ τού 
νόμου τό επώνυμο τοϋ συζύγου της (σύμφωνα μέ τό άρθρο 
54 παρ. 2 τοϋ Σχεδίου), περιορίζεται μετά τό διαζύγιο στό 
οικογενειακό της επώνυμο (πού, σύμφωνα καί μέ την κρα
τούσα νομολογία, υπό τό ΐσχύον άρθρο 1388, δέν χάνει μέ 
τον γάμο τη ( άλλά τό διατηρεί). 'Ορίζεται όμως, παρα
πέρα, σύμφω· α καί μέ την άπόφαση (78) 37 τής Επιτρο
πής ‘Υπουργών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης (παρ. 7), 
ότι ή γυναίκα δικαιούται νά χρησιμοποιεί καί μετά τό 
διαζύγιο τό επώνυμο τοϋ πρώην συζύγου της, έφ’ όσον άπέ- 
κτησε μέ αυτό επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη καί 
δέν βλάπτονται άπό τή χρησιμοποίηση σοβαρά συμφέροντα 
τοϋ τελευταίου.

• Τό έδ. α.' τής πρώτης παραγράφου τοϋ άρθρου 67 τοϋ 
Σχεδίου άποδίδει γενική άρχή τοϋ διαχρονικού δικαίου στό 
θέμα τής ιδιότητας ενός τέκνου ώς γεννημένου ή όχι σέ 
γάμο (βλ. καί άρθρ. 84 Είσ. ΝΑΚ). Ένόψει όμως τών εύνοϊ- 
κότερων γιά τό τέκνο διατάξεων τοϋ Σχεδίου (νέα άρθρα 
1465 έως 1472 ύπό τό άρθρ. 17) σέ σχέση μέ τίς διατάξεις 
τοϋ προηγούμενου δικαίου, θεωρήθηκε σκόπιμο νά όρισθεΐ, 
γιά χάρη τοϋ τέκνου, ότι ή προσβολή τής πατρότητας κρί- 
νεται σύμφωνα μέ τό νέο δίκαιο, άκόμη καί άν πρόκειται 
γιά τέκνο γεννημένο πριν άπό την ίσχύ τοϋ νέου νόμου. 
Άρα ή προσβολή θά μπορεί νά γίνεται, ειδικά όσον άφορά 
τον σύζυγο τής μητέρας, μόνο μέ άγω-,ή καί ύπό τούς 
όρους τοϋ νέου δικαίου, έστω καί άν τό τέκνο γεννήθηκε 
πριν περάσουν 180 ημέρες άπό τήν τέλεση τοϋ γάμου. 
Στό έδ. γ' τής παρ. 1 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται, εξ άλλου, 
ότι ό σύζυγος τής μητέρας θά μπορεί νά προσβάλει τήν 
πατρότητα, όταν τό τέκνο γεννήθηκε πριν άπό την ίσχύ 
αύτοϋ τοϋ νόμου, μόνον άν δέν είχε χάσει τό κατά τό προη
γούμενο δίκαιο δικαίωμα τής άποκήρυξης τοϋ τέκνου ή τής 
αμφισβήτησης τής πατρότητάς του, γιατί θεωρεί άδικαιο- 
λόγητη τήν άναβίωση ενός τέτοιου δικαιώματος καί τήν 
άνατροπή μιας κατάστασης πού είχε ήδη παγιωθεΐ ύπό τό 
προηγούμενο καθεστώς (βλ. σχετικά καί Πρακτικά Συντ. 
Επιτροπής, σελ. 288). ‘Η μητέρα, βέβαια, καί τό τέκνο 
θά μπορούν νά κάνουν χρήση τοϋ δικαιώματος πού τούς 
δίνεται γιά πρώτη φορά μέ τόν νέο νόμο καί νά προσβάλουν 
τήν πατρότητα, άν τό κρίνουν συμφέρον. Όσον άφορά τίς 
προθεσμίες προσβολής πού είσάγονται άπό τό παρόν Σχέδιο, 
ορίζεται στην παρ. 2 τοϋ άρθρου 67, ότι λήγουν τό νωρίτερο 
μετά ένα έτος άπό την έναρξη τής ισχύος τοϋ νέου νόμου.

Τό άρθρο 6S τοϋ Σχεδίου επαναλαμβάνει στην πρώτη 
παράγραφο τόν κανόνα τών άρθρων 162 Σχ.Συντ. καί 174 
Σχ. Άναθ, έπεκτείνοντάς τον καί στήν αναγνώριση τέκνων 
πού γεννήθηκαν χωρίς γάμο τών γονέων τους καθώς καί στήν

έξομοίωσή τους, λόγω έπιγενόμενου γάμου, μέ τέκνα γεν 
νημένα σέ γάμο (μέ τήν επιφύλαξη όμως τών άρθρων 7ύ 
εως 77 τοϋ Σχεδίου). Μέ τή δεύτερη παράγραφο τοϋ ίδιο 
άρθρου, έξ άλλου, λαμβάνεται πρόνοια γιά τήν έφαρμογ 
τοϋ νέου δικαίου, πού άφορά τήν αναγνώριση τέκνων γεννη 
μένων χωρίς γάμο τών γονέων τους, καί στις έκκοεαεί 
δίκες.

Με το άρθρο 69 του Σχεδίου (που οί διατάςεις του έγινα' 
δεκτές μέ μειοψηφίες) ρυθμίζεται τό θέμα τοϋ επωνύμου τώ· 
τέκνων πού προέρχονται άπό γάμους οί όποιοι έχουν ήδι 
τελεσθεΐ κατά τήν έναρξη τής ισχύος τοϋ νέου νόμου. Σύμφω 
να μέ αυτή τή διάταξη, οί σύζυγοι μπορούν, άν είναι άτεκνο 
ή άν έχουν τέκνα πού είναι όμως άκόμη άνήλικα, καί έφ 
όσον ή γυναίκα έκανε τή δήλωση τοϋ άρθρ. 54 παρ. 2. 
νά προσδιορίσουν μέσα σέ ένα έτος άπό τήν έναρξη τής ίσχύο: 
τοϋ νέου νόμου, μέ τή διαδικασία τών δύο πρώτων παρα 
γράφων τοϋ νέου άρθρου 1505 (άρθρ. 17 τοϋ Σχεδίου’ 
τό επώνυμο όλων τών τέκνων τους, γεννημένων ήδη καί μελ 
λοντικών. "Αν δέν γίνει αυτός ό προσδιορισμός, όλα τά τέκνο 
γεννημένα καί μελλοντικά,έχουν γιά επώνυμό τους τό πατρικό

Μέ τά άρθρα 70 έως 73 τοϋ Σχεδίου έπαναλαμβάνοντι 
οί διατάξεις τών άρθρων 164 έως 167 Σχ. Συντ. (άρθρ 
176 έως 179 Σχ. Άναθ). .
·~Μέ το άρθρο 74'τοΰ Σχεδίου ρυθμίζεται τό επώνυμο τώ' 
τέκνων πού γεννήθηκαν χωρίς γάμο τών γονέων τους κα 
πού, κατά τήν έναρξη ισχύος τοϋ νέου νόμου, είναι εκούσιο 
ή δικαστικώς άναγνωρισμένα ή έχουν νομιμοποιηθεί μι 
δικαστική άπόφαση. 'Ορίζεται σχετικά ότι τό έπώνυμι 
αύτό μπορεί νά προσδιορισθεί κατά τά προβλεπόμενα στΐ 
νέο άρθρο 1506 ΑΚ (άρθρο 17 τοϋ Σχεδίου) μέσα σέ ένο 
έτος άπό τήν έναρξη τής ισχύος τοϋ νέου νόμου, άλλιώς τί 
τέκνο διατηρεί τό έπώνυμο πού είχε ύπό τό προηγούμενι 
δίκαιο. ’Ανάλογες ρυθμίσεις θά πρέπει ενδεχομένως vc 
προβλεφθοϋν, μέ τροποποίηση τοϋ Κώδικα ’Ιθαγένειας 
καί γιά τήν ιθαγένεια τοϋ χωρίς γάμο τών γονέων του γεν
νημένου τέκνου πού άναγνωρίσθηκε ή νομιμοποιήθηκε ύπΐ 
τό καθεστώς τοϋ προηγούμενου δικαίου.

Μέ τά άρθρα 75 καί 76 τοϋ Σχεδίου ρυθμίζονται τά σχετικό 
μέ τά άποτελέσματα τής έκούσιας ή δικαστικής άναγνώριση: 
τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο τών γονέων του, ή οποία έγιν: 
πριν άπό τήν έναρξη ισχύος τοϋ νέου νόμου καί όρίζετα 
σχετικά ότι αυτά διέπονται στό εξής άπό τίς διατάξεις τοΐ 
νέου νόμου, μέ εξαίρεση τή ρύθμιση τών κληρονομικοί 
δικαιωμάτων τοϋ τέκνου, ώς προς τά όποια, έφόσον ό λόγο: 
τής επαγωγής άνάγεται σέ χρόνο προγενέστερο τής έναρξη: 
ισχύος τοϋ νέου νόμου, εξακολουθεί νά ισχύει καί γιά τι 
μέλλον τό μέχρι τώρα δίκαιο, γιά νά άποφευχθοϋν διατα
ραχές σέ καταστάσεις πού ήδη έχουν δημιουργηθεΐ ύπό τι 
δίκαιο αυτό (προβλ., σχετικά μέ τίς μεταβατικές διατάξει: 
τοϋ έλβ. ν. της 25.6.1976, Αίτιολ. Έκθεση αύτοϋ τοΐ 
Νόμου FEUILLE FEDERALE, 1974 II σ. 108). Ειδικέ 
πρόνοια λαμβάνεται, έξ άλλου, γιά τήν περίπτωση πού c 
πατέρας, ό οποίος είχε άναγνωρίσει εκούσια τό τέκνο του 
είχε διορισθεΐ επίτροπος, όπότε μέ τήν έναρξη ισχύος τοΐ 
νέου νόμου λήγει ή έπιτροπεία του καί αύτός άποκτά τή’. 
άσκηση τής γονικής μέριμνας. Όσο γιά τήν περίπτωσν 
όπου είχε διορισθεΐ γιά τό τέκνο επίτροπος ένα άλλο πρόσωπο, 
παρέχεται στον πατέρα πού είχε άναγνωρίσει εκούσια το 
τέκνο ή στή μητέρα τό δικαίωμα νά ζητήσουν άπό τό δι
καστήριο νά παύσει ή έπιτροπεία καί νά ρυθμισθεΐ ή γονικά 
μέριμνα σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη παράγραφο τοϋ ίδιοι 
άρθρου (προβλ. Σχ.’Αναθ. 180, 181 παρ. 1 καί 3).

Μέ τό άρθρο 77 τοϋ Σχεδίου ορίζεται οτι, στήν περίπτωση 
τέκνων γεννημένων χωρίς γάμο τών γονέων τους, πού νομι
μοποιήθηκαν μέ δικαστική άπόφαση πριν άπό τήν έναρξν 
ισχύος τοϋ νέου νόμου, εφαρμόζεται τό νέο δίκαιο. Οί έκ· 
κρεμεΐς δίκες γιά νομιμοποίηση Ομως καταργοϋνται.

Μέ τό άρθρο 78 προβλέπεται τό δικαστικό όργανο ποΐ 
θά άσκεΐ τίς άρμοδιότητες τών άρθρων 1501 καί 151£ 
ΑΚ, μέχρις ότου καθορισθεΐ αυτό μέ νόμο.
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To άρθρο 79 προβλέπει τήν έκδοση προεδρικού διατά
γματος γιά τον καθορισμό τών υπηρεσιών πού είναι αρμό
διες νά εκδίδουν τις βεβαιώσεις γιά τις όποιες προβλέπει 
τό νέο άρθρο 1533 τοϋ ’Αστικού Κώδικα (άρθρο 17 του 
Σχεδίου,) καθώς καί ότι, έως την έκδοση τοϋ διατάγματος, οί 
σχετικέ: βεβαιώσεις θά παρέχονται άπό τις ύπηρεσίεε 
τοϋ άρθρου 9 Ν.Δ. 610.1970.

Μέ τά άρθρα 80 καί 81 τοϋ Σχεδίου ρυμθίζονται τά σχετικά 
μέ τον προσδιορισμό τοϋ ίπωνύμου καί μέ τη γονική μέριμνα 
θετοϋ ανήλικου τέκνου, πού υίοθ τήθηκε πρίν άπό τήν ισχύ 
τοϋ νέου νόμου καί εμπίπτει στήν κατηγορία τής δεύτερης 
παραγράφου τοϋ νέου άρθρου 1582 ΑΚ (κοινή υιοθεσία άπό 
τούς δύο συζύγ-υς-υ'οθεσίχ τοϋ τέκνου τοϋ ενός συζύγου 
απο τον άλλο συζυγο.

Μέ τό άρθρο 82 τοϋ Σχεδίου ρυθμίζεται ή τύχη, μετά τήν 
ισχύ τοϋ νέου νόμου, επιτρόπων, στούς οποίους είχε έπαχθεϊ 
αυτοδικαίως ή έπιτροπεία δυνάμει τοϋ άρθρου 1601 τοϋ 
Άστικοϋ Κώδικα πού καταργεΐται μέ το άρθρο 20 τοϋ Σχε
δίου.
; Μέ τό άρθρο 83 ρυθμίζεται ή τύχη δικαιοπραξιών πού 
είχαν γίνει άπό χειράφετους άνηλίκους πρίν άπό τήν ισχύ 
τοϋ νέου νόμου χωρίς τήν τήρηση των άπαιτούμενων προϋ
ποθέσεων (άναδρομική ισχυροποίηση). . τ

Μέ το άρθρο 84~τοϋ-Σχεδίου έπαναλαμβανεται ή διάταξη 
τοϋ άρθρου 173 Σχ. Συντ. (1S5 Σχ. Άναθ).

Μέ τά άρθρα 85 έως 87 τοϋ Σχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα 
διαχρονικού δικαίου έξ αιτίας τής τροποποίησης τών δια
τάξεων 1719,1723 καί 1748 (πού άφοροϋν τήν ικανότητα 
γιά σύναψη διαθήκης), 1785, 1822 καί 1842(πού άφοροϋν 
τήν τύχη της διάταξης σέ διαθήκη ύπέρ τοϋ συζύγου, τήν 
τύχη τοϋ έξ άδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος τοϋ 
έπιζώντο: συζύγου καί τήν άποκλήρωση τοϋ συζύγου, σέ 
περίπτωση πού είχε γεννηθεί εναντίον του λόγος διαζυγίου), 
καθώς καί τών άρθρω > 1820 καί 1889 τοϋ Άστικοϋ Κώδικα 
(πού άφοροϋν τό εξαίρετο τοϋ έπιζώντος συζύγου καί τό 
δικαίωμα του νά ζητήσει νά τοϋ έπιδικασθεΐ κατά τή δια
νομή τής κληρονομιάς, τό άκίνητο πού χρησίμευε ώς οικο
γενειακή στέγη).

Μέ τό άρθρο 88 τοϋ Σχεδίου επαναλαμβάνεται ή διάταξη 
τοϋ άρθρου 174 Σχ. Συντ. (186 Σχ. Άναθ) πού ρυθμίζει, άπό 
τήν άποψη τοϋ διαχρονικού δικαίου, τά σχετικά μέ τον υπολο
γισμό' της νόμιμης μοίρας, τό τί καταλογίζεται σ’ αύτήν 
καθώς καί τή συνεισφορά προικών κ.λ.π.

Μέ τό άρθρο 89 τοϋ Σχεδίου προβλέπεται ότι οί διατάξεις 
τών άρθρων 614 παρ. 1, 618, 619 παρ. 2 καί 620 τοϋ Κώ
δικα Πολιτικής Δικονομίας πού, λόγω τής άντικατάστασης 
τους άπό τά άρθρα 38 έως 41 τοϋ Σχεδίου, δέν μνημονεύουν 
πια, άνάμεσα στις περιπτώσεις πού ρυθμίζουν, καί τις 
περιπτώσεις δικαστικής νομιμοποίησης τέκνων χωρίς γάμο 
τών γονέων τους, έχουν εφαρμογή καί στις περιπτώσεις 
τέτοιων νομιμοποιήσεων πού έγιναν ύπό το κράτος τοϋ προη
γούμενου δικαίου.

Μέ τό άρθρο 90 τοϋ Σχεδίου προβλέπεται ή προσθήκη, 
στο άρθρο 16 τοϋ Κώδικα Ελληνικής ’Ιθαγένειας τρίτης 
παραγράφου μέ τήν όποια νά ορίζεται ότι οί Έλληνίδες πού 
είχαν τελέσει πρίν άπό τήν ισχύ τοϋ Ν. 1250/82 πολιτικό 
γάμο μέ άλλοδαπό στό εξωτερικό, ό όποιος ισχυροποιήθηκε 
μέ αύτό τον νόμο, διατηρούν τήν ελληνική ΐθαγένειά 
τους, άκόμη καί άν μέ τήν άναδρομική κύρωση τοϋ γάμου 
τους άπέκτησαν σύμφωνα μέ τήν πρώτη παράγραφο τοϋ 
άρθρου 16 τοϋ Κώδικα 'Ελληνικής ’Ιθαγένειας τήν ιθαγέ
νεια τοϋ συζύγου τους. Παρέχεται όμως ή δυνατότητα σ’ 
αυτές τις γυναίκες νά δηλώσουν ότι επιθυμούν νά έχουν 
μόνο τήν ιθαγένεια τοϋ συζύγου τους.

Μέ τό άρθρο 91 τοϋ Σχεδίου, τέλος, ρυθμίζονται θέματα 
σχετικά μέ δίκες εκκρεμείς κατά τήν έναρξη τής ισχύος 
τοϋ νέου νόμου (άρθρο 175 Σχ. Συντ., 187 Σχ. Άναθ. βλ. 
σχετικά καί εις Πρακτικά τής Συντ. Επιτροπής, σελ. 290)

Ή Επιτροπή έπισημαίνει, έξ άλλου, ότι δέν θεώρησε 
σκόπιμη τήν τροποποίηση τοϋ άρθρου 358 τοϋ Ποινικού 
Κώδικα, πού είχε προταθεϊ άπό τή Συντακτική ’Επιτροπή 
(Σχ. Συντ. 148), γιά τούς λόγους πού άναφέρονται στήν 
Αιτιολογική 'Εκθεση τής. Αναθεωρητικής ’Επιτροπής.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 19S2 
'Η ’Επιτροπή

ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΤ ΑΣΤΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρον 14.
Προσωπικά! σχέσεις τών συζύγων. Αί προσωπικά! σχέ

σεις τών συζύγων ρυθμίζονται ύπό τοϋ δικαίου τής τελευ
ταίας διαρκοϋντος τοϋ γάμου κοινής αυτών ιθαγένειας, έν 
ελλείψει δέ τοιαύτης. ύπό τοϋ δικαίου τής κατά -τήν σύναψιν 
τοϋ γάμου ιθαγένειας τοϋ άνδρός.

Άρθρον 15.
Περιουσιακά! σχέσεις τών συζύγων. Αί περιουσιακά! σχέ

σεις τών συζύγων διέπονται ύπό τοϋ δικαίου τής κατά τήν 
σύναψιν τοϋ γάμου ιθαγένειας τοϋ άνδρός. , .

Άρθρον 16. : .-
Διαζύγιον. Τό διαζύγιον καί ό χωρισμός άπό τραπέζης 

καί κοίτης ρυθμίζονται ύπό τοϋ δικαίου τής τελευταίας κοί-’ 
νής ιθαγένειας, ήν οί σύζυγοι είχον διαρκοϋντος τοϋ γάμόιί 
καί πρό τής έγέρσεως τής άγωγής. Έν ελλείψει τοιαύτής 
κοινής ιθαγένειας έφαρμόζεται τό δίκαιον τής κατά τήν σύ
ναψιν τοϋ γάμου ιθαγένειας τοϋ άνδρός. ιτ.

:. -Άρθρον 17. —π-
Γνησιότης τέκνου. Ή γνησιότης τοϋ τέκνου διέπεται ύπό; 

τοϋ δικαίου τής ιθαγένειας, ήν είχεν ό σύζυγος τής μητρός 
κατά τον χρόνον τοϋ τοκετού. ’Εάν τό τέκνον έγεννήθη μετά 
τήν λύσιν τοϋ γάμου, ή γνησιότης ρυθμίζεται ύπό τοϋ δι
καίου τής ιθαγένειας, ήν είχεν ό σύζυγος τής μητρός κατά 
τήν λύσιν τοϋ γάμου.

Άρθρον 18.
Σχέσεις γονέων καί τέκνου. Αί σχέσεις μεταξύ γονέων 

καί τέκνου ρυθμίζονται ύπό τοϋ δικαίου τής τελευταίας κοι
νής ιθαγένειας πατρος καί τέκνου, έν έλλείψει δέ τοιαύτής 
ύπό τοϋ δικαίου τής κατά τήν γέννησιν τοϋ τέκνου ιθαγέ
νειας τοϋ πατρός. Θανόντος τοϋ πατρος αί σχέσεις αύται 
διέπονται ύπό τοϋ δικαίου τής μετά τον θάνατον αύτοϋ τε
λευταίας κοινής ιθαγένειας μητρός καί τέκνου, έν έλλείψει 
δέ τοιαύτής ύπό τοϋ δικαίου τής κατά τον θάνατον τοϋ πα
τρός ιθαγένειας τής μητρός.

Άρθρον 19.
Έξώγαμον τέκνο ν. Αί σχέσεις μεταξύ έξωγάμου τέκνου 

καί τής μητρός αύτοϋ ρυθμίζονται ύπό τοϋ δικαίου τής τε
λευταίας κοινής ιθαγένειας αύτών, έν έλλείψει δέ τοιαύτής 
ύπό τοϋ δικαίου τής ιθαγένειας, ήν ή μήτηρ είχε κατά τόν 
χρόνον τοϋ τοκετού.

Άρθρον 20.
Αί σχέσεις μεταξύ έξωγάμου τέκνου καί τοϋ γεννήτορος 

αύτοϋ ρυθμίζονται ύπό τοϋ δικαίου τής ιθαγένειας, ήν ό 
γεννήτωρ είχε κατά τόν χρόνον τής γεννήσεως τοϋ τέκνου.

Άρθρον 21.
Αί σχέσεις μεταξύ τής μητρός τοϋ έξωγάμου τέκνου καί 

τοϋ γεννήτορος αύτοϋ διέπονται ύπό τοϋ δικαίου τής ιθα
γένειας, ήν ή μήτηρ είχε κατά τόν χρόνον τοϋ τοκετού.

Άρθρον 22.
Νομιμοποίησις. 'Η νομιμοποίησις ρυθμίζεται υπο τοΰ



— 23 —

ικαίου τής ιθαγένειας 
ποίησιν, ή, αν ον το: ά 
αύτοϋ.

Έλλειψις ιθαγένεια: 
γένειχν, έφχρμόζεται 
καί έν ελλείψει κατοικί

, ήν ό πατήρ είχε κατά τή νόμιμό- 
πέθανε’ προ χύτης, κατά τόν θάνατον

Άρθρον 30.
:. ’Εάν το πρόσωπον δεν έχει ίθα- 
άντί τοϋ δικαίου ταύτης τδ δίκαιον 
ας, τό δίκαιον τής διαμονής.

άποζημίωσις συνίσταται εις τήν καταβολήν άναλόγου χρη 
ματΓκοϋ ποσοϋ τερος άποκατάστασίν της.

Άρθρον 031.
’Αναπηρία ή παραμόρφωσες. ήν ύπέστη ό παθών, λαμ 

βάνεται ιδιαιτέρως ύπ’ όψει κατά τήν έπιδίκασιν άποψη 
μιώσεως, έάν επιδρά εις το μέλλον χύτου, ιδία δέ εις τή· 
άποκατάστασιν γυναικός.

Άρ3ρον 51.
Κατοικία. Κατοικίαν έχει τις τον τόπον, ένύα κυρίως καί 

μονίμως έγ/.ατέστη. Ούδεις δύναται νά έχη συγχρόνως πολ
λαπλήν κατοικίαν. Λιά τάς όπο-λέσε ιις τάς άναφερομένας εις 
τήν ίάσκησίν τοΰ εμπορίου, λογίζεται ώς ειδική κατοικία τοϋ 
προσώπου ό τόπος. ev-Sα τούτο ασκεί τό έμτόριόν του.

"Αρθρον 55.
Ή γυνή έχει κατοικίαν τήν τοϋ συζύγου αυτής. Λύναταΐ 

νά άποκτήση αυτοτελή κατοικίαν έφ’ όσον δεν ύποχρεοΰτχι 
νά άκολουθήση τον άνδρχ εις τήν κατοικίαν αύτοϋ.

Άρθρον 56.
Ό άχειράφετος ανήλικος κατοικίαν έχει τήν τοϋ πατρδς 

ή τοϋ επιτρόπου αύτοϋ.
*0 άπηγορευμένος κατοικίαν έχει τήν τοϋ έπιτρόπου αύτοϋ.
Τό έξώγαμον ανήλικον τέκνον κατοικίαν έχει τήν τής μη- 

τρός αύτοϋ, καί αν έτι έχώρησεν άναγνώριση.

Άρθρον 127.
’Ενήλικος. *0 συμπληψώσας τό εικοστόν πρώτον έτος 

(ενήλικος) είναι ικανός προς πάσαν δικαιοπραξίαν.

. · . , ..: "Αρθρον 136.
Ό συμπληρώσας τό δέκατον τέταρτον έτος άνήλικος δύ-' 

ναται, έφ’ όσον έχει προς τοϋτο γενικήν συναίνεσιν τοϋ πα- 
τρός ή επιτρόπου, νά έκμισθώση τήν εργασίαν του. Έάν δ 
πατήρ ή ό επίτροπος άρνήται νά συναίνεση αιτήσεις τοϋ 
ανηλίκου άποφασίζει τό δικαστήριον.

Άρθρον 137.
' ’Ανήλικος έχων τό 18ον έτος. Ό συμπληρώσας τό δέκατον 

όγδοον έτος άνήλικος δέν δύναται νά έπικαλεσθή τήν άκυρό- 
τητα τής ύπ’ αύτοϋ έπιχειρηθείσης δικαιοπραξίας ένεκα 
τής περιωρισμένης αύτοϋ ίκανότητος, έάν άποδειχθή ότι 
κατά τήν έπιχείρησιν τής —ράξεως έπεισε διά δόλου τον 
μετ’ αύτοϋ συμβληθέντα ότι είναι άνήλικος. ' -

• Άρθρον 258.
Παραγραφή κατ’ άνικάνων. *Η παραγραφή τρέχει καί 

κατά προσώπων άνικάνων ή περιωρισμένης ίκανότητος.
'Έάν τά πρόσωπα ταϋτα δέν έχώσιν επίτροπον, κηδεμόνα 

ή άντιλήπτορα, ή παραγραφή δέν συμπληροϋται προ τής 
παρελεύσεως έξ μηνών, άφ’ ής ταϋτα κατέστησαν άπεριο- 
ρίστους ικανά ή έκτήσαντο επίτροπον, κηδεμόνα ή άντιλή- 
τττορα. Ή διαταξις αύτη δέν έφαρμόζεται έφ’ όσον τά πρό
σωπα ταϋτα κέκτηνται τήν ικανότητα δικαστικής παοα- 
στάσεως. * ‘ '

Άρθρον 612.
Θάνατος μισθωτοϋ. Άποβιώσαντος τοϋ μισθωτοϋ δι- 

καιοϋνται οί κληρονόμοι νά κχταγγείλωσι τήν μίσθωσιν. 
Ή καταγγελία γίνεται προ τριών τουλάχιστον μηνών 
καί ισχύει διά τό τέλος ήμερολογιακοϋ μηνός.

. Άρθρον 921.
Προσβολή τιμής γυναικός. Έάν δι’ άξιοποίνου πράξεως ή 

κατόπιν άπειλών ή άπατηλών ύποσχέσεων ή καταχρήσεως 
τής σχέσεως έξαρτήσεως προσεβλήθη ή τιμή γυναικός διά 
σαρκικής μετ’ αύτής συνάφειας ή προς αύτήν όφειλομένη

Άρθρον 1055.
Έξηρημένα χρησικτησίας. ’Εξαιρούνται τής τακτικής ν 

εκτάκτου χρησικτησίας : 1) τά προικώα πράγματα διαρ 
κοϋντος τοϋ γάμου, έφ’ όσον πρόκειται νά άπολέση ταϋτ: 
ή γυνή- 2) τά πράγματα τά άνήκοντα εις πρόσωπα τελούντ: 
ύπό πατρικήν έξουσίαν, επιτροπείαν, κηδεμονίαν, ή δικά 
στικήν άντίληψιν, έφ’ όσον διαρκεϊ ή επιμέλεια χύτη.

• .· Άρθρον 1262.
Τίτλος έκ τοϋ νόμου. Τίτλον έκ τοϋ νόμου πρός άπόκτη 

σιν υποθήκης έχουσι : 1) τό δημόσιον έπί τών άκινήτων τώ· 
οφειλετών αύτοϋ δι’ άπαιτήσεις έκ καθυστερουμένων φό 
ρων 2) τό δημόσιον, οί δήμοι αί κοινότητες, τά θρησκευτικ: 
ή κοινωφελή ιδρύματα καί τά δημοσίου δικαίου νομικά πρό 
σωπα έπί τών άκινήτων τών διαχειριστών ή τών έγγυητώ· 
αύτών διά τάς έκ τής διαχεΐρίσεως άπαιτήσεις των 3) ο 
ύπό πατρικήν έξουσίαν ή ύπό επιτροπείαν τελοϋντες έπί τώ· 
άκινήτων τοϋ πατρός ή έπιτρόπου διά τήν ύπ’ αύτών δια 
χειριζομένην περιουσίαν, ώς καί διά τάς έκ τής διαχειρί 
σεως ταύτης άπαιτήσεις· 4) ή σύζυγος έπί τών άκινήτω· 
τοϋ άνδρός διά τήν προίκα αύτής· 5) οί κληροδόχοι έπί τώ- 
άκινήτων τής κληρονομιάς, διά τάς προς έξίσωσιν τών μερί 
δων πληρωμάς ώς καί διά τήν έκνίκησιν τοϋ λαχόντο 
έκάστω· 7) ό ένυπόθηκος δανειστής έπί τοϋ ένυποθήκοι 
κτήματος διά τούς καθυστερουμένους τόκους τής άπαιτή 
σεως καί διά τήν πρός έγγραφήν τής ύποθήκης ή δικαστική' 
δαπάνην, ένόσω τό ένυπόθηκον κτήμα δέν μετεβιβάσθη εί 
άλλον. . ;.

Άρθρον 1303.
Εις αϊτησιν έγγραφης ύποθήκης υπέρ ά>λου δικαιοϋντα 

ιδία : 1) οί δανεισταί τοϋ οφειλέτου, έάν ούτος άμελή ν: 
έγγράψη τήν υπέρ έαυτοϋ υποθήκην· 2) ό έγγυητής, έάν ι 
δανειστής άμελή τήν έκγραφήν τής ύπέρ έαυτοϋ ύποθήκη 
κατά τοΰ πρωτοφει>.έτου· 3) ό έπίτροπος, παρεπίτροπος ί 
πας συγγενής, διά τήν έγγραφήν ύποθήκης ύπέρ τοϋ ύπί 
έπιτροπείαν τελοΰντος έπί τών άκινήτων τοϋ έπιτρόπου 
4) ό άνήρ, ό συστήσας τήν προίκα, οί γονείς τής γυναικόι 
καί έν έλλείψει τούτων, οί άδελφοί ή άλλοι άνιόντες αύτής 
διά τήν έγγραφήν ύποθήκης ύπέρ τής προικός έπί τών άκι 
νήτων τοϋ άνδρός.

Άρθρον 1304.
Συμφωνία συζύγων περί μή έγγραφής. Είναι άκυρος πασ: 

συμφωνία μεταξύ τών συζύγων περί μή έγγραφής ύπο 
θήκης ύπέρ τής προικός.

Άρθρον 1326. -·
'Υποθήκη ύπέρ προικός. Έπί ύποθήκης έγγεγραμμένη 

πρός άσφάλειχν τής προικός, ή συναινέσει τής γυνχικό 
έξάλειψις αύτής γίνεται άδεια τοϋ δικαστηρίου ύπό τού 
όρους τών άρθρων 1417 καί 1418 έφχρμοζομένων άναλόγως

• ΜΝΗΣΤΕΙΑ.
Ά:·3.ρον 1350. Όρο: πρές ιύναψιν. Προς αύναψιν γάμο 

άπαιτείτα: νά εχη τυμπεπ/,η:ωμενον ό μεν άνήρ τό δέκατο 
όγδοον έτος, ή δέ γυνή τό δέκατο·/ τέταρτον. Προσέτι άπα: 
τείτα: συναίνεση τών εις γάμον σιλ/ερχομένων δηλου
μένη αυτοπροσώπως καί άνευ αίρέσεως ή προθεσμίας.

Άρθρον 1351.
Ίκανότης. Ό άνίκανος πρός δικαιοπραξίαν δέν δύναται ν: 

σύναψη γάμον. . . _ . .
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Άρθρον 1352.
*0 περιορισμένης ίκανότητος προς δικαιοπραξίαν ανή

λικος συνάπτει γάμον συναινέσει τοϋ άσκοϋντος την πατρι
κήν έζουσίαν ή της έχούσης την επιμέλειαν αύτοϋ μητρός, 
ή τοϋ έχοντος την επιτροπείαν ή κηδεμονίαν αύτοϋ. Έν 
άρνήσει τούτων, το δικαστήριον δύναται μετ’ άκρόασιν των 
εγγυτέρων συγγενών, έφ’ δσον αυτή εΤναι εφικτή, να παρά- 
τχη την προς γάμον άδειαν έάν επιβάλλεται έκ τοϋ συμφέ
ροντος τοϋ άνηλίκου.

Άρθρον 1359.
"Ενεκα έξωγάμου συγγενείας. Συγγένεια ώς προς τά 

κωλύματα τοϋ γάμου ύφίστανται μεταξύ τοϋ έξωγάμου τέ
κνου ή των κατιόντων αύτοϋ καί τοϋ έξ άναγνωρίσεως πα- 
τρός ή των έξ αίματος συγγενών αύτοϋ.

"Αρθρον 1362.
Ένεκα έπιτροπείας. Κωλύεται ό γάμος τοϋ έπιτρόπου ή 

των κατιόντων αύτοϋ μετά τοϋ έπιτροπευομένου μέχρι της 
οριστικής λογοδοσίας τοϋ έπιτρόπου.

Άρθρον 1365. /
Κώλυμα άναβλητικόν. Δεν έπιτρέπεται ή σύναψις γάμου 

ίς την γυναίκα πρό της παρελεύσεως δέκα μηνών άπό της 
1μετακλητού λύσεως ή άκυρώσεως τοϋ προτέρου γάμου
ιύτής. .· ; ·; -π. -J----  . ,·'· -ν'

Ή άπαγόρευσις αύτη δεν ισχύει άν ή γυνή £τεκε πρό της 
ταρελεύσεως τών δέκα μηνών.

ΑΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΟΣ ΓΑΜΟΣ
Άρθρον 1372. ' Ά.

Άκυρος γάμος : Άκυρος γάμος είναι μόνον ό κατά παρά-: 
Ιασιν τών άρθρων 1350 έως 1364 τελεσθείς. " γ Γ. κ

Si. ^Άρθρον 1373.
Ή άκυρότης τοϋ γάμου αίρεται : 1) έάν κατά τήν περί- 

πτωσιν τοϋ άρθρου 1350 έδ. 1 ή συμβίωσις παρετάθη μέχρι 
της νομίμου ήλικίας" 2) έάν κατά τήν περίπτωσιν τοϋ άρ- 
3ρου 1350 έδ. 2 έπηκολούθησε συναίνεσις πλήρης καί έλευ- 
3έρα" 3) έάν κατά τήν περίπτωσιν τοϋ άρθρου 1351 τό πρό- 
τωπον καταστάν ικανόν προς δικαιοπραξίαν άνεγνώρισε 
όν τελεσθέντα γάμον 4) έάν κατά τήν περίπτωσιν τοϋ 
'.ρθρου 1352 ό πατήρ ή ή μήτηρ ή ό εχων τήν έπιμέλειαν 
οϋ προσώπου, ή τό δικαστήριον, ή αύτό τοϋτο τό πρόσωπον 
•,αταστάν ικανόν, ένέκριναν τον γάμον 5) έάν κατά τήν περί- 
ττωσιν τοϋ άρθρου 1362 έπηκολούθησεν έγκρισις της ορι
στικής λογοδοσίας τοϋ έπιτρόπου.

Άρθρον 1378.
Τις ένάγει περί άκυρώσεως. Ή περί άκυρώσεως τοϋ 

-άμου άγωγή δύναται νά έγερθή : 1) εις τάς περιπτώσεις 
ών άρθρων 1350 έως 1361, 1363, 1364, ύπό τών συζύγων 
.αί παντός έχοντος έννομον συμφέρον ώς καί ύπό τοϋ εΐσαγ- 
ελέως έξ έπαγγέλματος· 2) εις τήν περίπτωσιν τοϋ άρθρου 
362 μόνον ύπό τοϋ έπιτροπευομένου" 3) εις τάς περιπτώ- 
εις τών άρθρων 1374 καί 1375, μόνον ύπό τοϋ συζύγου, 
ΐς τό πρόσωπον τοϋ όποιου έχώρησεν ή πλάνη ή ή άπειλή, 
ύχί δε καί ύπό τών κληρονόμων αύτοϋ.

Άρθρον 1382.
Τά έκ τοϋ άκυρωθέντος γάμου τέκνα διατηροϋσι τήν ιδιό

τητα γνησίου τέκνου. Έάν ή άκύρωσις έπηλθεν ένεκα τής 
εταξύ τών συζύγων έξ αίματος συγγενείας κατ’ εύθεΐαν 
ραμμήν ή δευτέρου βαθμοϋ έκ πλαγίου, τά έκ τοϋ άκυρω- 
έντος γάμου τέκνα έξομοιοϋνται πρός έκουσίως άναγνωρι- 
θέντα.

Άρθρον 13S3.
Άκυρος γάμος έν καλή πίστει. Έάν κατά τήν τέλεσιν τοϋ 

κύρου γάμου ό έτερος τών συζύγων έτέλει έν καλή πίστει 
γνοών τήν άκυρότητα, άκυρουμένου τοϋ γάμου δύναται ού-

τος νά άσκηση κατά τοϋ έν γνώσει τής άκυρότητος έκτοτε 
τελοϋντος ετέρου συζύγου τάς περιουσιακάς άξιώσεις, αί- 
τινες παρέχονται έπί διαζυγίου εις τον άναίτιον σύζυγον 
κατά τοϋ ύπαιτίου. Τό αύτό ισχύει καί άν ό άκυρος γάμος 
έλύθη διά θανάτου.

Άρθρον 1384Γ
Αί κατά τό προηγούμενον άρθρον άξιώσεις παρέχονται 

καί εις τον δι’ άπειλής παρανόμως ή έναντίον τών χρηστών 
ήθών έξαναγκασθέντα εις γάμον σύζυγον, έάν έχώρησεν 
άκύρωσις τοϋ γάμου ή λύσις αύτοϋ διά θανάτου τοϋ έτέρου 
συζύγου.

Προσωπικαί σχέσεις μεταξύ τών συζύγων.
Άρ-5?ον 1386.

Ύποχρέωσις προς συμόίωσιν. Ό γάμος παράγει ίιά τούς 
συζύγους άμοιδαιιαν ύποχρέωσιν πρός συμίίωσιν όφ’ Sow ή 
αξίωσες προς τούτην Ζεν παρίσταται ώς κατάχραριις δικαιώ- 
μοτος(Ι).

Άρ-ίφον 1387.
Ό άνήρ αρχηγός τοϋ ο!κου. :0 άνήρ είναι ή κεφαλή τής 

οικογένειας καί αποφασίζει πε/pt παντός ό,τι άφορά τόν συζυ- - 
γικόν βΐον, ένώ ή άπόφασις αύτοϋ δεν παρίσταταί ώς κατά- 
χρησις δικαιώματος. ·. '· ; : ''

Άφ-^w 1388.
Ή γυνή λαμόάνει τό επώνυμου τοϋ άνϊρός(2).

Άρ-Sjpov 1389.
Ή γυνή διευ-5ύν«ι τά τοϋ οίκου. Φυλαττομένης τής διατά- 

ξεως τοϋ άρ-λρου 1387 ή γυνή έχει τήν διεύ-όονσιν τοϋ συζυ
γικοί οίκου. Δικοί;οπραξίαι τής γυναικός μετά τρίτων διά τάς 
τρέχουσας άνα'γκας τής οικιακής, οικονομίας ύποχρεσΰσι τόν 
άνδρα, έκτος έάν ουτος απαγόρευση τό δικαίωμα τοϋτο εις τήν · 
γυναίκα καί γνωστοποιήσγ) τήν άπαγόρευσιν είς τόν τρίτον.7 
πρό τής δικαιοπραξίας.

Άρ-Spov 1390.

Άμοιδάία εύ-λύνη. Οί σύζυγοί; προς έκπλήρωσσιν τών αμοι
βαίων έκ τοϋ γάμου υποχρεώσεων -αυτών εύ-ύύνονται διά τήν 
έν τοίς ίο ίο.; ς επιμέλειαν.

Άρ-Spov 1391.
Ύποχρέωσις διατροφής. 'Ο άνήρ ύποχρεοϋται νά παρέχη 

είς τήν σύζυγον διατροφήν άν άλογον πρός την κοινωνικήν του 
ϋέσιν, τήν περιουσίαν ή τούς πόρους αύτοϋ(3).

Άρ-Spov 1392.
Ή σύζυγος ύποχρεοϋται, έφ’ όσον ό άνήρ είναι .ανίκανος 

νά διατρέφη εαυτόν, νά παρέχη είς τούτον διατροφήν ανάλογο, 
πρός τήν περιουσίαν ή τούς πόρους αυτής. ■

Άρ-λρον 1393.
Ή όφειλομένη είς τόν δικαιούμενον σύζυγον διατροφή κα- 

ταόάλλετα; κατά τόν έκ τής εγγάμου συαόιώσεως έπιόαλλό- 
μιενον τρόπον. Αί διατάξεις τών άρ-λρων 1489 έως 1491 
εφαρμόζονται άναλόγως.

Άρ-Spov 1394.

Διακοπή συμόιώσεως. Έάν ό σύζυγος έξ εύλογου αιτίας 
άπέστη τής εγγάμου συμόιώσεως, ή όφειλομένη εις αύτόν ύπό 
τοϋ έτέρου διατροφή καταβάλλεται διά χρηματικής προσόδου 
κατά μήνα προκαταβαλλόμενη ς. Ή γυνή δικαιούται έπί πλέον 
νά παραλαβή έκ τοϋ συζυγικού οίκου τά πρός χωριστήν αύτής 
έγκατάστασιν άναγκαία πράγματα, έκτος αν ταϋτα είναι απα
ραίτητα διά τόν άνδρα. ή έχη ή γυνή τοιαϋτα έν τή ίδια της 
περιουσϊφ.



rA#4?cv 1393.
Ή /.ατά το τρ οηγούμενον άρόρον ύτ&χρέωσις σρές διατρο

φήν ·ταΰϊί ή μ&ιούτυκ το τοτόν αύτής, ότά/.ι ς τούτο ,iz'.£ άλλα- 
το: έκ των περ '.στάτεων.

’AfSp» 1396.
Τεκμήριου έπί ■/.·.·>ητών. Τά εις την νομήν η κατοχήν ένό; 

των συζύγων ή άμφοτερων εύρι Γκόμενα κινητά τεκμαίρετα: 
ύπέρ τού άνί,ρός καί των δανειστών τούτον ότ: άνή-κουσι εις 
αύτόν. Τά εις προσωπικήν χρήσιν τής γ-υναικός προωφ «μένα 
κινητά πράγματα καί ιδία ενδύματα, κοσμήματα, εργαλεία, 
τεκμαίρεται έν τή προς άλλήλονς καί ορός τούς δανειστάς 
σχέσει των συζύγων ότ: άνήκουσιν εις τήν γυναΐκα(Ι).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Περιουσιακά·. σχέσεις τών συζύγων έν γίνει. ■ ---

Άρύρον 1397.
IIεριακτιακή αυτοτέλεια συζύγων. Ό γάμος ούδεμιαν έοά

γεται μεταβολήν εις τήν περιουσιακήν αυτοτέλειαν τών συ
ζύγων 12).

-.·· - -...- - - 'Ap-Vv 1398.-------- -
Τά όάρη τού γάμον. Ό άμήρ φέρει τά όάρη τού γάμον.

1 . Ά,ρΔρον 139.9.
Έάν, ό άνήρ δέν ίύνατχι νά ί_αρκέ*ση εις τά βάρη τού γά

μον ή γονή οφείλει νά συνεισφε η εις αυτά κατά λόγον τής 
κέας τη(ς περιουσίας ή έν γένεί τών πόρων αυτής. Διά παρ
ελθόντα χρόνον τοιαύτην άξίωσον έχει ό άνήρ μόνον εάν έκτοτε 
υπαρχόντων τών όρων αύτής έιχώρησεν υπερημερία1. Ή άςίω- 
σΐίς αΰτη τρό άνδρός είναι άμεν.χώ ρητός (1).

Άρ όρον 1400. · '■'■’*·
Έάν ή γονή άναλωση έξ ίδιων διά τά όάρη τον γάμον ή 

ε“Τ?ό,ρη έξ ίδιων εις τον άνδρα δι’ αύταρ έν άμφιόαλία λογί
ζεται έύύλείποςισα παρ’ «ύτή ή πρόόέρις άποζημιώσεως.

Άρόσον 1401..

Έξώπρ οικα της γυναιικός. Έάν ή γυνή άνέδηκεν εις τον 
σύζυγον την ίιαχειρισιν εξώπροικου αυτής περιουσίας άνευ· εί- 
ίικοΰ όρου περί λογοδοσίας, ό σύζυγος ή οί κληρονόμοι τον ίέν 
νποχρεοννται εις άπόδοσιν τών έκ τοιαύτης ίιαχειρίσεως είσο- 
δημάτων. Ή διάτας ις αΰτη ίέν εφαρμόζεται έάν ή γννή ϊιε- 
μαρτνρηόη έγγράφως κατά τής τοιαύτης διαχειρ ίσεως.

Άρ-Spcv 1402.
Γαμικον σύμφωνον. Οί σύζυγοι ίύνανται ϊνά συμόάσεως πρό 

τον γάμον, φυλαττομένων τών ίιατάξεων τών άρ-λρων 1403 
έως 1405, νά κανονίζωσι τάς ένεκα τσΰ γάμον περιουσιακός 
αυτών σχέσεις (γαμικον σύμφωνον). Τά γαμικά σύμφωνα κα
ταρτίζεται μόνα ϊιά συμβολαιογραφικού εγγράφου. Ώς προς 
την ικανότητα ισχύει ή ίιάταξις τον άρ-ύρσυ 1352.

Άρόρσν 1403. ·
To γαμικον σύμφκονον ίέν ίύνατζι νά παραπέμπη εις ε-3ιμα 

ή εις νόμον μή ίσχύοντα ή άλλεβαπίό-Λ

Άρ-λρον 1404.
Διά τον γαμικον συμφώνου ίέν ίύναται ή γυνή νά απαλλαγή 

τής κατά τό άρ-3ρον 1399 ύποχρεώσεως.
Άρ 3ραν 1405. *

Μεταίού.ή τού συμεών ον. Μεταίολή τών όρων τον γαμικον 
συμφώνου μετά την τέλεσιν τσΰ γάμον επιτρέπεται ίιά σνμρω- 
νιας τών σνζύγων ένώπιvt σνμίολαιαγράσου κατόπιν άδειας 
τον δ ικαστηρ ίου.

ΠΡ01Ξ
Άρθρον 1406.

Έννοια καί σύστασις. Προίξ είναι ή υπό της γυναίκας ή 
άλλου χάριν αυτής τταρεχομένη εις τον άνδρα περιουσία 
προς άνακούφισιν τών βαρών τοΰ γάμου.

Ή προίξ συνισταται διά συμβασεως μετά τοΰ άνδρός ή 
δια διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, ύπόκειται δέ εις τούς 
ορισμούς τών άρθρων 1402 παρ. 2. 3 έως 1405, έφ’ όσον 
έκ τών διατάξεων τοΰ παρόντος κεφαλαίου δεν προκύπτει 
άλλο τι.

Άρθρον 1407.
Έάν διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως κατελείφθη τ 

εις τον άνδρα πρδς τον σκοπόν προικός, ή παρά τοΰ άνδρό. 
άποδοχή τούτου γίνεται μόνον διά συμβολαιογραφικό’ 
εγγράφου έντός εύλογου προθεσμίας τασσομένης ύπό τή. 
γυναικός. Ή τοιαύτη άποδοχή αποτελεί τήν σύστασιν τή 
προικός.

Τής προθεσμίας άπρακτου παρελθούσης, τό καταλειφθέ 
περιέρχεται εις τήν γυναίκαν.

Άρθρον 1408.
Ευθύνης συστήσαντος. Ό συνιστών προίκα εΰθύνετ» 

κατά τάς περί πωλήσεως διατάξεις διά πραγματικά 
νομικά ελαττώματα τοΰ εις π ρ ο ΐ κ αο I δ ο μέ ν ο υά ν τ ι κ ε ιμ έ ν ο υ

Άρθρον 1409.
Ευθύνη διά τόκους ή καρπούς. Ό συστήσας προίκα, ά 

δεν ώρίσθη άλλως, οφείλει αυτοδικαίως τόκους καί καρ 
πούς άπό τής τελέσεως μέν τοΰ γάμου αν ή προίξ συνέστ 
πρό αύτοϋ, άπό τής συστάσεως δέ τής προικός, αν αΰτ 
συνέστη μετά τον γάμον ή ή καταβολή αύτής διατελή ΰπ 
προθεσμίαν.

Άρθρον 1410.
Προικός άντικείμενον. ’Αντικείμενου τής προικός δύ 

ναται νά είναι είτε ένεστώσα περιουσία είτε μέλλουσα άλύ 
είδικώς καθοριζόμενη.

Άρθρον 1411.
Οί πρό τοΰ γάμου καρποί. Έάν, ή προίξ παρεδόθη εις τΐ 

άνδρα πρό τοΰ γάμου, οί μέχρι τής τελέσεως τούτου συ; 
λεγέντες καρποί, άν δεν ώρίσθη άλλως, έπαυξάνουσι τύ 
προίκα.

Άρθρον 1412.
Δικαιώματα άνδρός έπί τής προικός. Ό άνήρ, άν δ 

ώρίσθη άλλως έν τώ προικοσυμφώνου, άποκτά τήν κυρι 
τητα τών εις προίκα έπιδοθέντων κινητών, παρ’ οίουδ 
ποτέ καί άν ^υνέστη ή προίξ.

Ό άνήρ, άν δέν ώρίσθη άλλως έν τώ προικοσυμφώνι 
έχει τήν διοίκησιν καί επικαρπίαν τών εις προίκα έπιδ 
θέντων άκινήτων, παρ’ οΐουδήποτε καί άν συνέστη ή προί

Άρθρον 1413.
Έάν εις τόν άνδρα μετεβιβάσθη ή κυριότης τών εις προί: 

έπιδοθέντων, άντικείμενον τής προικός είναι ή έν τώ προικ 
συμφούνω συμφω'ηθείσα χρηματική άξία αύτών. Έάν 
άξια δέν προσδιωρίσθη, ή προσδιωρίσθη άνακριβώς, λαμβ 
νεται ή κατά τόν χρόνον τοΰ προικοσυμφώνου αληθής άξ

Άρθρον 1414.
Έάν εις τόν άνδρα δέν μετεβιβάσθη ή κυριότης τών ; 

προίκα έπιδοθέντων, ούτος μέν έχει συνεστώτος τοΰ γάμ 
την διοίκησιν καί έπικαρπίαν αύτών, εις δέ τήν γυναΐ 
άνήκει ή ψιλή κυριότης έπί πάσης παρ’ οΐουδήποτε συσι 
θείσης προικός. Τά δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις ι 
άνδρός διέπονται άπό τάς περί έπικαρπίας διατάξεις, ι 
όσον διά τών περί προικός ορισμών δέν όρίζεφαι. άλλως.

Άρθρον 1415.
Άγωγαί τής προικός συνεστώτος τοΰ γάμου. Συνεστώ 

τοΰ γάμου ό άνήρ ώς διαχειριστής τών προικώων άσκεΐ · 
προσηκούσας άγωγάς καί παρίσταται έπί δικαστηρίου 
αυτά.
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Άρθρον 1416.
Έκποίησις κινητών. 'Ο άνήρ δύναται συναινέσει της γυ- 

νοικδς νά έκποιήση άνευ άλλης διατυπώσεως τά προικώα 
κινητά, ιδία τίτλους, των όποιων ή διάθεσις κατά τάς περί 
επικαρπίας διατάξεις δεν επιτρέπεται εις αύτόν. Άπδ της 
έκποιήσεως άντικείμενον της προικδς καθίσταται ή κατά 
την έκποίησιν χρηματική άξια των έκποιηθέντων.

“Αρθρον 1417.
Έκποίησις ακινήτων. Ό άνήρ δύναται νά εκποίηση τδ 

προικώον άκίνητον άδεια τοΰ δικαστηρίου. Ή άδεια παρέ
χεται άν συναινέση ή γυνή καί συντρέχη περίπτωσις άφευ
κτου άνάγκης ή προφανούς ώφελείας. Ή συναίνεσις της 
γυναικός δίδεται διά συμβολαιογραφικού έγγράφου ή διά 
δηλώσεως ένώπιον τοΰ δικαστηρίου.

. . “Αρθρον 1418. ■'·
Τδ δικαστήριον παρέχον τήν πρδς έκποίησιν άδειαν 8ύ- 

ναται νά τάξη οίουσδήποτε έξασφαλιστικοΰς όρους, έν οΐς 
καί τδ άκατάσχετον τοΰ τιμήματος. Δύναται έπίσης πρδ 
πάσης άποφάσεως νά διατάξη άκρόασιν των έγγυτέρων 
συγγενών της συζύγου, αν τοϋτο είναι έφικτόν.

“Αρθρον 1419.
Τδ έκ της έκποιήσεως τοΰ προικώου άκινήτου τίμημα 

κατά- τήν-περίπτωσιν-της προφανούς ώφελείας, ώς καί τδ 
περίσσευμα έκ της λόγω άνάγκης έκποιήσεως, καθίσταται 
προικώον.

“Αρθρον 1420.'
Άκυρότης έκποιήσεως. *Η έκποίησις τοΰ προικώου 

ακινήτου είναι άκυρος δν έγενετό άνευ τών διατυπώσεων 
τοΰ νόμου, ή άνευ τη ρήσεως τών ύπδ της άποφάσεως διά 
τον τρίτον τεθέντων όρων. 'Η έκποίησις ή έπιτραπεϊσα διά 
νόμιμον λόγον, καίτοι μή άληθή, είναι ισχυρά.

.. -·> εκ :·ρή_ ■ “Αρθρον 1421. . * ' . , '
’Αναγκαστική έκποίησις ακινήτου. Έν περιπτώσει άναγ- 

καστικής άπαλλ.οτριώσεως ή πλειστηριασμοΰ τοΰ προικώου 
ακινήτου ένεκα δημοσίας ώφελείας ή ένεκεν υποθήκης ή 
δικαστικής διανομής, τδ τίμημα καθίσταται προικώον, 
καταβάλλεται δέ εις τδν άνδρα μόνον μετ’ άπόφασιν τοΰ 
δικαστηρίου. Ή άπόφασις δύναται νά τάξη οίουσδήποτε 
έξασφαλιστικοΰς όρους, έν οις καί τδ άκατάσχετον τοΰ τιμή
ματος.

“Αρθρον 1422.
Ή διάταξις τοΰ προηγουμένου άρθρου έφαρμόζεται καί 

διά τδ ποσδν δι’ ό κατετάχθη ή προικώα άπαίτησις τής γυ- 
νατκδς έπί τοΰ έκλειστηριάσματος άκινήτου Τοΰ άνδρός, 
ώς καί περί τής άποζημιώσεως τής οφειλομένης λόγω κατα
στροφής ή βλάβης τοΰ προικώου άκινήτου.

“Αρθρον 1423.
’Εναλλαγή προικός. Ή εναλλαγή τοΰ προικώου αντικειμένου 

δι’ άλλ.ου πράγματος είτε τοΰ ενός τών συζύγων είτε τρίτου, 
γίνεται διά συμφωνίας τών συζύγων ένώπιον συμβολαιο
γράφου κατόπιν άδειας τοΰ δικαστηρίου.

Έπί έναλλαγής τοΰ προικώου άκινήτου έφαρμόζονται αί 
περί έκποιήσεως αύτοΰ διατάξεις.

“Αρθρον 1424.
Εύθύνη άνδρός. Ό άνήρ έν τή διαχειρήσει τής προικδς 

εύθύνεται διά τήν έν τοΐς ΐδίοις έπιμέλειαν.

“Αρθρον 1425.
Ασφάλεια προικός. Έπιφυλ,αττομένης τής διατάξεως τοΰ 

άρθρου 1202 άριθ. 4 ή γυνή δικαιούται νά απαίτηση άσφά/.ειαν 
παρά τοΰ άνδρός άν ύπάρχη βάσιμος φόβος ότι έκ τοΰ τρόπου 
διαχειρίσεους αύτοΰ κινδυνεύει ή προίξ. Κατά τά λ.οιπά, άν 
ό άνήρ έ’χη έπικαρπίαν έπί τών εις προίκα έπιδοθέντων, δεν 
έχουσιν έφαρμογήν αί διατάξεις περί ύποχρεώσεως τοΰ έπι- 
καρπωτοΰ εις άσφάλ.ειαν.

“Αρθρον 1426.
* Η προίξ λ.υθέντος τοΰ γάμου. Λυθέντος τοΰ γάμου ή προίξ 

άποδίδεται είς τήν γυναίκα ή τούς κληρονόμους αυτής, παύει' 
δέ πάσα διοίκησις καί έπικαρπία τοΰ άνδρός έπί τών προι
κώων.

“Αρθρον 1427.
Έάν ή άποδοτέα προίξ συνίσταται είς χρήματα ή είς χρή-_ 

ματική άποτίμησιν, ή άπόδοσις γίνεται μετά έ'τος άπδ τής 
λύσεως τοΰ γάμου οφείλονται δέ αύτοδικαίως νόμιμοι τόκοι 
άπδ τής λύσεως τούτου. Διαρκοΰντος τοΰ έτους ή γυνή, ούχί 
δέ καί οί κληρονόμοι της, δικαιούται νά άπαιτήση τήν άμε
σον καταβολήν τών τόκων ολοκλήρου τοΰ έτους.

"“Αρθρον 1428.
Δαπάναι έπί τών προικώων. Ό άνήρ κατά τήν άπόδοσιν 

τής προικδς δέν δικαιούται νά άπαιτήση τάς συνεστώτος τοΰ 
γάμου δχπάνας έπί τών προικώων, αίτινες κατά τάς περί 
έπικαρπίας διατάξεις βαρύνουσι τδν έπικαρπωτήν.

“Αρθρον 1429.
Καρποί συνεστώτος τοΰ γάμου. 'Ο άνήρ λυθέντος τοΰ;. 

γάμου δέν ύποχρεοΰται είς άπόδοσιν καρπών, ους συνεστώ-'" 
τος τοΰ γάμου καί καθ’ ύπέρβασιν έτι τής τακτικής έκμε- 
ταλλεύσεως τών προικώων ή έξ έκτάκτων περιστατικών 
σύνέλεξεν.·' '· * ' '·'· ‘

“Αρθρον 1430,
Άπόδοσις τής προικδς συνεστώτος τοΰ γάμου. Ή συ-τ 

νεστώτος τοΰ γάμου άπόδοσις τής προικδς είς τήν γυναίκα) 
έν δλω ή έν μέρει δέν άπαλλάσσει τδν άνδρα τής προικώας- 
ένοχής. Ή διάταξις αυτή δέν έχει έφαρμογήν έπί τής λόγω: 
άφεύκτου άνάγκης έπιτραπείσης έκποιήσεως τοΰ προικώουί 
άκινήτου. . );.:t

Άρθρον 1431. ., ·
Χωρισμός προικός. Ή γυνή δύναται νά άπαιτήσει διά 

τοΰ δικαστηρίου τδν χωρισμόν τής προικός της : 1) έάν έ-_ 
νεκεν έλαττώσεως τής περιουσίας τοΰ άνδρός κινδυνεύη ήί 
προίξ" 2) έάν ό άνήρ διαχειρίζεται κακώς τήν προίκα, ή δέν' 
παρέχη τήν όφειλομένην είς τήν σύζυγον καί τούς κατιόντας 
αύτοΰ διατροφήν, ή ή διατροφή αότη διά τδ μέλλον άπειλήται 
σοβαρώς' 3) έάν συνεστώτοςτοΰ γάμου διά τήν διαχείρησιν 
τής περιουσίας τοΰ άνδρός έτάχθη έπίτροπος. ' τ

Πάσα περί έξωδίκου χωρισμού συμφωνία είναι άκυρος.<

Άρθρον 1432. ;··
Έπί πτωχεύσεως τοΰ άνδρός, ό χωρισμός τής προικδς·: 

έπέρχεται αύτοδικαίως άπδ τής τελεσιδικίας τής κηρυτ- 
τούσης τήν πτώχευσιν άποφάσεως.

Άρθρον 1433.
Άποτελ.έσματα. Τά άποτελεσματα τής διατασσούσης τδν 

χωρισμόν τής προικδς άποφάσεως άνατρέχουσιν είς τήν η
μέραν τής περί χωρισμού αίτήσεως.

Τά έξοδα τής περί χωρισμού δίκης καί τής έκτελ.έσεως τής 
άποφάσεως βαρύνουσι τδν άνδρα.

Άρθρον 1434.
Διά τής περί χωρισμού τής προικδς άποφάσεως ή γυνή 

άναλαμβάνει τήν διοίκησιν καί κάρπωσιν τών προικώων, 
άσκοΰσα τά έπί τής προικδς δικαιώματα τοΰ άνδρός. Ό 
άνήρ ύποχρεοΰται νά παραδώση τά προικώα είς τήν γυναίκα.

Άρθρον 1435.
Άπδ τοΰ χωρισμού τής προικδς ή γυνή δύναται νά έκ- 

ποιήση τά προικώα άκίνητα κατά τάς περί τούτων διατάξεις 
άνευ συναινέσεως τοΰ άνδρός. Δύναται έπίσης άνευ συναι- 
νέσεως τούτου νά έκποιήση τά προικώα κινητά.

Τά έκ τής προικδς εισοδήματα δαπανά ή γυνή διά τά βάρη 
τοΰ γάμου.
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Άρθρον 1436.
Οί δανειστχί τής γυναικός. Οί δανειστχί δεν δικαιούνται 

άνευ της συναινέσεως χύτης να ζητήσωσι τον χωρισμόν της 
—ροικός.

Άρθρον 1437.
Άρσις χωρισμού. Έάν κατά τάς περιπτώσεις τού άρ

θρου 1431 παρ. 1 άριθ. 1 κχί 3 έςέλιπον οί λόγοι, δι’ ούς διε- 
τάχθη ό χωρισμός της προικός, τό δικχστήριον τη αιτήσει 
χμφοτέρων των συζύγων δύνχτχι νά διχτάςη την άρσιν τού 
χωρισμού. Διά της άποφάσεως τχύτης ό άνήρ άποκχθίστχτχι 
εις την διχχείρισιν καί κάρπωσιν της προικός. Ή άπόφα- 
σις δημοσιεύεται κχθ’ όν τρόπον κχί ή περί χωρισμού της 
προικός.

ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ
Άρθρον 1438.

Πώς έπέρχεταί. Τό διχζύγιον χωρεϊ μόνον διά τούς έν 
τοϊς άρθροις 1439 έως 1446 λόγους κχί άπχγγέλλετχι δι’ 
άμετχκλήτου δικαστικής άποφάσεως.

Άρθρον 1439.
- Μοιχεία ή διγαμία— Έκάτερος των συζύγων-δύνχτχι νά 
ζητήση τό διαζύγιον διά μοιχείαν ή διγαμίαν τού ετέρου. 
Είναι άπαράδεκτος ή αγωγή τού συζύγου δστις συνηνεσεν 
εις την μοιχείαν ή την διγαμίαν τού ετέρου. ί

Άρθρον 1440. *
Επιβουλή ζωής. Έκάτερος των συζύγων δύναται νά ζη

τήση τό διαζύγιον δι’ επιβουλήν της ζωής αύτοΰ έκ μέρους 
τού ετέρου.
-ή; ; ·, Άρθρον 1441.

Κακόβουλος έγκατάλειψις. Έκάτερος των συζύγων δύ- 
ναται νά ζητήση τό διαζύγιον διά κακόβουλον έγκατάλειψιν 
επί διετίαν. - : · : /.·.■ κ ' ■-■·'■ ·■:-.■■■■ ’ ' '·

Άρθρον 1442. · ·.··!-.·
Κλονισμός έγγάμου σχέσεως. 'Εκάτερος των συζύγων 

δύναται νά ζητήση τό διαζύγιον, εάν έξ ύπαιτιότητος τού 
ετέρου έπήλθε τόσον ισχυρός κλονισμός εις τήν σχέσιν τού 
γάμου, ώστε βασίμως ή έξακολ.ούθησις της έγγάμου συμ- 
βιώσεως αποβαίνει διά τον αΐτούντα τό διαζύγιον αφόρητος. 
Δικαίωμα προς διάζευςιν δεν ύφίσταται υπέρ τού αΐτούντος 
έάν ή ύπχιτιότης χύτη βαρύνη μέν άμφοτέρους τούς συζύ
γους, άλλ’ ό κλονισμός της σχέσεως τού γάμου όφείλεται 
εις τον αΐτούντα.

- Άρθρον 1443. · ;γ :
Φρενοβλάβεια. ’'Εκάτερος των συζύγων δύναται νά ζη

τήση τό διαζύγιον έάν ό έτερος έπχθεν έκ φρενοβλχβείχς 
εις βαθμόν χϊροντχ τήν πνευματικήν των συζύγων κοινωνίαν, 
διήρκεσε δέ ή φρενοβλάβεια συνεστώτος τού γάμου τέσ- 
σχρχ τουλάχιστον έτη. '-· ··';

Άρθρον 1444. ,
Λέπρα. Έκάτερος των συζύγων δύναται νά ζητήση τό 

διαζύγιον έάν ό έτερος πάσχη έκ λ.έπρας.

- · Άρθρον 1445.
Άφάνεια. Έκάτερος των συζύγων δύναται νά ζητήση τό 

διαζύγιον διά κεκηρυγμένην άφάνειαν τού ετέρου.

Άρθρον 1446..
Άνικανότης. Έκάτερος των συζύγων δύναται νά ζητήση 

τό διαζύγιον δι’ ανικανότητα τού έτέρου πρός συνουσίαν, 
έάν αΰτη, ύφισταμένη κατά τήν τέλεσιν τού γάμου καί άγνω
στος ούσα είς τον αΐτούντα διήρκεσεν έπί τρία έτη μετά τήν 
τέλεσιν αύτού καί έξακολουθή ύπάρχουσα κατά τήν έγερσιν 
τής αγωγής.

Άρθρον 1447.
Συγγνώμη. Εις τάς περιπτώσεις των άρθρων 1439 έως 

1442 τό πρός διάζευςιν δικαίωμα αποσβέννυται διά συγγνώ
μη?·

'Ησυγγνώμη παρέχεται είτε προ τής εγέρσεως τής αγω
γή ς εΐτε καί μετ’ αυτήν μέχρι τής τελεσιδικίας τής άποφά- 
σεως. Ά/λ.ά τό δικαστήριο-/ δικαιούται νά μή λάβη ύπ’ οψει 
τήν περί συ*τ/νώμης ένστασιν αν χύτη προταθεΐσα ήδη ά
πας δεν έπεδείχθη.

Άρθρον 1448.
Προθεσμία αποκλειστική. Είς τάς περιπτώσεις των άρ

θρων 1439, 1440 καί 1442 τό προς διάζευςιν δικαίωμα άπο- 
κλείεται μετά πχρέλευσιν έτους, άφ’ ής ό προσβληθείς σύ
ζυγος έλαβε γνώσιν τού λόγου διαζυγίου, κατά πάσαν δέ 
περίπτωσιν μετά δέκα έτη, άφ’ ής έγεννήθη ό λόγος τού δια
ζυγίου.

Άρθρον 1449.
Διαζύγιον διά γεγονότα άτονήσχντχ. Γεγονότα μή δυνά- 

μενχ πλέον καθ’ έαυτά νά χρησιμεύσωσιν εις στήριςιν άγω- 
γής διαζυγίου, δύνανται νά πχραταθώσι πρός ένίσχυσιν άγω- 
γής έπί ά/ϋ.ων λόγων έρειδομένης.

- - - Άρθρον 1450___________ ________
’Αναγραφή υπαιτίου. Έάν ό γάμος έλύθη διά τινα των 

έν άρθροις 1439 έως 1442 λόγων αναγράφεται έν τή άπο- 
φάσει ότι ό εναγόμενος είναι υπαίτιος τού διαζυγίου

Άρθρον 1451.
'Υπαιτιότης ένάγοντος. Δύναται νά κηρυχθή ύπχίτιος 

τού διαζυγίου καί ό ένάγων αιτήσει τού ένχγομένου 
1. έάν έγέ'/ετο δεκτή ανταγωγή τού ένχγομένου έπί 
διαζεύξει στηριζομένη εις τυ/α των έν άρθροις 1439 έως 
1442 λόγων- 2. έάν άπεδείχθησαν γεγονότα μή δυνάμενα μέν 
πλέον ένεκα συγγνώμης ή παρελεύσεως τής προθεσμίας 
νά άποτελέσωσι λόγον διαζυγίου άλλα τά όποια καθ’ έαυτά 
παρεϊχον είς τον έναγόμενον δικαίωμα πρός διάζευξιν καθ’ 
ον χρόνον έγεννήθη ό κατ’ αύτού λόγος διαζυγίου

Άρθρον 1452.
Συνέπειαι διαζυγίου. Ή διχζευχθεΐσχ αναλαμβάνει το 

οικογενειακόν αύτής έπώνυμον

Άρθρον 1453.
’Ηθική βλάβη. Έάν τό άποτελέσαν τόν λόγον τού δια

ζυγίου γεγιηώς συνετελέσθη υπό περιστάσεις τοιαύτας ώστε 
έπήλθε βαρεία προσβολή εις τό πρόσωπον τού αναίτιου 
συζύγου τό δικχστήριον δύναται διά τής περί διαζυγίου 
άποφάσεως νά ύποχρεώση τόν μόνον υπαίτιον τού δια
ζυγίου όπως καταβάλη είς τόν άνχίτιον χρηματικόν ποσόν 
λόγω ήθικής βλάβης.

Άρθρον 1454. -
Διατροφή αναίτιου Ό άνήρ κηρυχθείς μόνος υπαίτιος 

τού διαζυγίου ύποχρεοϋται νά παρέχη είς τήν σύζυγον 
άνάλογον διατροφήν έφ’ όσον αΰτη αδυνατεί νά διατρέφη 
έαυτήν έκ των εισοδημάτων τής ιδίας της περιουσίας ή 
ές έργασίας τήν όποιαν ΰπό τάς συνθήκχς τού έγγάμου 
αύτής βίου θά ήδύνχτο νά μετέλθη

Άρθρον 1455.
'Η γυνή κηρυχθεΐσχ μόνη υπαίτιος τού διαζυγίου ύπο- 

χρεούται νά παρέχη είς τόν διχζευχθέντα σύζυγον άνάλογον 
διατροφήν έφ’ όσον ούτος αδυνατεί νά διατρέφη έχυτόν

Άρθρον 1456.
'Η πρός διατροφήν ύποχρέωσις τού υπαιτίου παύει ή 

μειούται τό ποσόν αύτής οσάκις τούτο έπιβάλλεται έκ 
των περιστάσεων ή έκ λόγων έπιεικείας.
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Άρθρον 1457.
Ή προς διατροφήν ύποχρέωσις τοΰ υπαιτίου παύει 

ρχομένου τοΰ δικαιούχου εις νέον γάμον καί δεν άποσβέν- 
υται διά τοΰ θανάτου τοΰ ύποχρέου

' * Άρθρον 1458.
Ή διατροφή δύναται, αιτήσει τοΰ δικαιούχου, να κα- 

αβληθή καί έφ’ άπαξ έάν ύπάρχη σπουδαίος λόγος προς 
οϋτο. ■
Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται άναλόγως αί περί δια- 

ροφής άνιόντων καί κατιόντων διατάξεις των άρθρων 
484, 1485, 1489 ως καί ή τοΰ άρθρου 1491 διά τήν περί- 
τωσιν θανάτου τοΰ δικαιούχου.

“Αρθρον 1459.
Διατροφή επί διαζυγίου έκ παραφροσύνης Έάν τό 

αζύγιον έπηλθε διά παραφροσύνην τοΰ ενός των συζύγων 
τοχρεοϋται ό έτερος νά παρέχη εις αύτόν διατροφήν ώς έάν 
■ηρύσσετο μόνος υπαίτιος.

“Αρθρον 1460.
Άνάκλησις δωρεών. Έάν τό διαζύγιον άπηγγέλθη ύπαι- 
ότητι μόνον τοΰ ένός των συζύγων δικαιούται ό ετερος 

άνακαλέση πάσαν προς αύτόν γενομένην δωρεάν κατά 
ςν διάρκειαν της μνηστείας ή τοΰ γάμου.
Τό προς άνάκλησιν δικαίωμα άποσβέννυττα μετά έν 
ος από τοΰ διαζυγίου ώς καί διά τοΰ θανάτου 
ίϋ δωρητοϋ τοΰ δωρεοδόχου

“Αρθρον 1461.
Διατροφή κοινοΰ των διαζευχθέτων τέκνου. Ή δια- 

;υχθεΐσα οφείλει νά παρέχη εις τον άνδρα διά τήν διατροφήν 
ιΰ κοινοΰ τέκνου άνάλογον συνεισφοράν έκ των εισοδημάτων 
% περιουσίας'της ή έκ της έργασίας αύτής έφ’ όσον τά 
ς τον άνδρα περιερχόμενα εισοδήματα της περιουσίας 
ΰ τέκνου δεν άρκοΰσι προς διατροφήν. 'Η άζίωσις τοΰ. 
'δρός είναι άνεκχώρητος .........

: ■■/.' -- ' “Αρθρον 1462. · · r■.·
Αί διατάξεις περί διαζυγίου ώς καί πάσαι αί άναγόμεναι 

ς τάς έκ τοΰ γάμου σχέσεις έφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως, 
ουσιν έφαρμογήν άνεξαρτήτως της θρησκείας ή τοΰ 
γματος των εις γάμον συνερχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Συγγένεια

“Αρθρον 1463.
’Έννοια. Τά πρόσωπα είναι προς άλληλα συγγενείς έξ 
ιατος κατ’ εύθεϊαν γραμμήν έάν τό εν κατάγεται έκ τοΰ 
:ρου ( συγγένεια μεταξύ άνιόντων καί κατιόντων) Συγ- 
·<εϊς έξ αίματος έκ πλαγίου είναι έάν άμφότεροι χωρίς 

είναι κατ’ εύθεϊαν γραμμήν συγγενείς κατάγωνται 
τοΰ αύτοΰ τρίτου προσώπου. Ό βαθμός της συγγένειας 

οσδιορίζεται έκ τοΰ βαθμοΰ των συναπτουσών τά πρό- 
πα γεννήσεων.
Γό έξώγαμον τέκνον έφ’ όσον έν τώ νόμω δεν ορίζεται 
ιω δεν ορίζεται άλλως, δέν θεωρείται έξ αίματος συγγενής 
ός τον έξ άναγνωρίσεως πατέρα αύτοΰ.

“Αρθρον 1464.
Αγχιστεία Οί έξ αίματος συγγενείς τοΰ ένός των συ- 
•ων είναι κατά τήν αυτήν γραμμήν καί κατά τον αύτόν 
ίμον έξ αγχιστείας συγγενείς προς τον έ'τερον.
Η έξ άγχιστείας συγγένεια έξακολουθεϊ ΰπάρχουσα καί 
:ά τήν λύσιν ή άκύρωσιν τοΰ γάμου έξ ού παρήχθη

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ 
Γνησιότης τοΰ Τέκνου 

“Αρθρον 1465.
Γέκνον γνήσιον Κρίσιμον διάστημα. Τό έν γάμω συλ-

ληφθέν τέκνον πατέρα έχει τον σύζυγον της τεκούσης 
αύτό γυναικός (γνήσιον τέκνον).

Ώς χρόνος συλλήψεως λογίζεται τό διάστημα τό περι- 
λαμβανόμενον μεταξύ της τριακοσιοστής καί εκατοστής 
ογδοηκοστής ημέρας προ τοΰ τοκετοΰ. ~

“Αρθρον 1466.
Τεκμήριον. Ώς έν γάμω συλληφθέν τεκμαίρεται τό τέκνον, 

όπερ έγεννήθη μετά παρέλευσιν εκατόν όγδοήκοντα ήμερων 
άπό τής τελέσεως τοΰ γάμου καί προ τής παρελ.εύσεως τρια- 
κοσίων ήμερων άπό τής λύσεως ή άκυρώσεως αύτοΰ. Ή 
ημέρα τής τελέσεως τοΰ γάμου ώς καί ή τής λύσεως ή 
άκυρώσεως αύτοΰ δέν περιλαμβάνονται εις τάς προθεσμίας 
ταύτας.

“Αρθρον 1467.
Σύγκρουσις δύο τεκμηρίων. Έάν έντός των τριακοσίων 

ημερών άπό τής λύσεως ή άκυρώσεως τοΰ γάμου έγεννήθη 
τέκνον παρά γυναικός, ήτις ήλθεν εις νέον γάμον, τό τέκνον 
τεκμαίρεται γνήσιον τοΰ πρώτου άνδρός, άν έγεννήθη 
έντός διακοσίων έβδομήκοντα ήμερών άπό τής λύσεως ή 
άκυρώσεως τοΰ προτέρου γάμου, γνήσιον δέ τοΰ δευτέρου 
άνδρός άν έγεννήθη μετά τό διάστημα τοΰτο.

--■'·· ■ \ ■· “Αρθρον 1468. χ ; .
Πρό τοΰ γάμου συλληφθέν. Τέκνον γεννηθέν προ τής παρεη 

λεύσεως έκατόν όγδοήκοντα ήμερών άπό τής τελέσεως τοΰ 
γάμου λογίζεται γνήσιον, έκτός άν ό σύζυγος έντός τρι
μήνου, άφ’ ής έλαβε γνώσιν τοΰ τοκετοΰ, άμφισβητήση τήν 
έαυτόΰ πατρότητα διά κοινοποιήσεως δηλώσεως πρός τον 
ληξίαρχον τοΰ τόπου τής γεννήσεως. Περίληψις τής δηλώ
σεως σημειοΰται έπί τής ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως. 
Έάν δ σύζυγος άπεβίωσε διαρκοΰντος τοΰ τριμήνου, δι- 
καιοΰνται οί κληρονόμοι αύτοΰ έντός δύο μηνών άπό τοΰ 
θανάτου νά προβώσιν είς τήν άμφισβήτησιν.

’Από. τής άμφισβητήσεως τής πατρότητος πας έχων έν-' 
νομον συμφέρον δύναται νά έπικαλεσθή τήν μή γνησιότητα 
τοΰ τέκνου.

. ■· Άρθρον 1469.
Ή κατά τό προηγούμενον άρθρον άμφισβήτησις τής 

πατρότητος άποκλ.είεται, ή γενομένη είναι άνευ άποτελέ- 
σματός : 1) έάν ό σύζυγος έγνώριζε πρό τοΰ γάμου τήν 
κυοφορίαν' 2) έάν έκ τής ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως 
προκύπτη ότι ό σύζυγος παρίστατο κατά τον τοκετόν 
αύτοπροσώπως ή δΓ εΐδικοΰ άντιπροσώπου χωρίς νά έγείρη 
διαμαρτυρίαν 3) έάν άποδεικνύεται ότι κατά τό κρίσιμον 
διάστημα τής συλλήψεως ό σύζυγος ήλ,θεν εις σαρκικήν 
συνάφειαν μετά τής τεκούσης συζύγου 4) έάν ό σύζυγος 
άνεγνώρισεν οπωσδήποτε ώς ίδιον τό γεννηθέν.

Άρθρον 1470.
Μετά τήν 300ήν ημέραν γεννηθέν. Έάν τό τέκνον έγεν

νήθη μετά τήν τριακοστήν ημέραν άπό τής λύσεως ή άκυρώ
σεως τοΰ γάμου, τήν μή γνησιότητα αύτοΰ δικαιοΰται νά 
έπικαλ.εσθή πας έχων έννομον συμφέρον.

Άρθρον 1471.
Άποκήρυξις. *0 σύζυγος δύναται νά άποκηρύξη τό συνε- 

στώτος τοΰ γάμου κατά τό άρθρον 1466 συλληφθέν τέκνον 
έάν άποδεικνύη ότι κατά τήν κρίσιμον τής συλλήψεως έπο- 
χήν ήτο προφανώς άδύνατον ή τεκοΰσα σύζυγος νά συνέ- 
λαβεν έξ αύτοΰ, ιδία ένεκεν άνικανότητος ή αποδημίας αύτοΰ.

Άρθρον 1472.
Ή άποκήρυξις γίνεται διά τής έπί τούτω άγωγής άπευ- 

θυνομένης κατά τοΰ εΐδικοΰ έπιτρόπου τοΰ τέκνου καί έγει- 
ρομένης ύπό τοΰ συζύγου ή τοΰ εΐδικοΰ αύτοΰ πληρεξουσίου, 
ώς καί τών κληρονόμων τοΰ συζύγου. Έάν ό σύζυγος τελή 
ύπό έπίτροπον, τήν αγωγήν έγείρει ό έπίτροπος άδεια τοΰ 
δικαστηρίου.
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Τρίτοι έχοντες έννομον συμφέρον δύνανται νά έπικαλε- 
σθώσι τήν μή γνησιότητα τού τέκνου μόνον εάν ήγέρΟη ή 
περί- άποκηρύξεως άγωγή.

Άρθρον 1473.
Κατηργήθη διά τοΰ άρΟρ. 53 ΕίσΧΚΠολ.Λ. - Τό άρθρον 

1473 είχεν ώς έξης : «’Εάν τό τέκνον άπέθανεν, ή άποκήρυ- 
ξις γίνεται διά δηλώσεως κατά τά έν άρθρω 1468. οριζόμενα. 
Εφεξής ή άττοκήρυξις θανόντος τέκνου γίνεται μόνον διά 
κυρίας ή παρεμπιπτούσης άγωγής (620 ΚΠολΔ). Περί τοϋ 
ότι δύναται μετά τον θάνατον τοϋ τέκνου ν’ άσκηθή (άπευ- 
θυνομένη κατά των κληρονόμων τούτου καί της μητρός ή των 
κληρονόμων αυτών) άγωγή περί άποκηρύξεως βλ. Γαζήν 
ΝοΒ 17, 11 Σινανιώτην Δ2, 125, άλλά καί Μπέην ΑΚ άρθρ. 
1473 σημ. 1).

"Αρθρον 1474.
Ή άποκήρυξις καί ή περί ταύτης άγωγή άποκλείεται 

μετά παρέλευσιν έτους, άφ’ ής ό σύζυγος έλαβε γνώσιν τοϋ 
τοκετού. Έάν ούτος άπεβίωσε διαρκοϋντος τοϋ έτους χωρίς 
νά άπολέση τό προς άποκήρυξιν δικαίωμα, ή άγωγή δύναται 
νά έγερθή ύπό των κληρονόμων του εντός τριών μηνών άπό 
τοΰ θανάτου.

"Αρθρον 1475.
Ή άποκήρυξις άποκλείεται έάν ό'σύζυγος μέχρι της τελε

σιδίκου άποφάσεως έπί της άγωγης άνεγνώρισεν ώς ίδιον 
τό τέκνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ 
Διατροφή έκ τοϋ Νόμου

"Αρθρον 1476.
Μεταξύ άνιόντων καί κατιόντων. ’Ανιόντες καί κατιόντες 

είναι άμοιβαίως υπόχρεοι προς διατροφήν κατά τούς όρους 
τών άρθρων 1477 έως 1491. ! ι· ■> " ' ’ ■

"Αρθρον 1477.
"Οροι διατροφής. Εις διατροφήν δικαιούται μόνον όμήδυ- 

νάμενος νά διατρέφη εαυτόν.
Τό άνήλικον άγαμον τέκνον, καί άν έχη περιουσίαν, δικαιού

ται είς διατροφήν έναντι τών γονέων του, έφ’ όσον τά έκ ταύτης 
εισοδήματα ή τό προϊόν της έργασίας του δεν έπαρκοϋσι προς 
διατροφήν του.

"Αρθρον 1478.
Δεν είναι ύπόχρεως είς διατροφήν όστις, λαμβανομένων 

ύπ’ δψει τών λοιπών αυτού ύποχρεώσεων, δέν είναι είς θέ- 
σιν νά παράσχη ταύτην χωρίς νά διακινδυνεύη ή ιδία αύτοΰ 
διατροφή.

"Αρθρον 1479.
Σειρά ύποχρέων. Προς διατροφήν ύποχρεοϋνται κατά 

πρώτον οί κατιόντες κατά τήν σειράν της έξ άδιαθέτου κληρο
νομικής διαδοχής καί έκαστος άναλόγως τής κληρονομικής 
του μερίδος. . . ' · · . *"·' ' '

"Αρθρον 1480. . r · r .
Μή υπαρχόντων κατιόντων, υπόχρεοι προς διατροφήν εί

ναι οί έγγύτεροι άνιόντες, ενεχόμενοι κατ’ ίσα μέρη έάν είναι 
πλείονες τού αυτού βαθμού, Ό πατήρ όμως ύποχρεοϋται προ 
τής μητρός, έκτος άν αύτη άσκοΰσα πατρικήν έξουσίαν έχη 
τήν επικαρπίαν έπί τής περιουσίας τοϋ τέκνου.' '' .

"Αρθρον 1481.
Έφ’ όσον άνιών ή κατιών δέν είναι είς θέσιν νά παράσχη 

διατροφήν, ή ύποχρέωσις βαρύνει τον μετ’ αυτόν υπόχρεων. 
Τό αύτό ισχύει καί άν ή κατά τοϋ ύποχρέου δικαστική έπι- 
δίωξις έν τή ημεδαπή άποκλείεται ή είναι ιδιαιτέρως δυσχε
ρής. Έν τή περιπτώσει ταύτη ό καταβολών. τήν διατροφήν 
υποκαθίσταται αυτοδικαίως εις τά δικαιώματα τού λαβόν-

"Αρθρον 1482.
Οί άνιόντες καί κατιόντε: ύποχρεοϋνται είς διατροφήν 

μετά τον σύζυγον, πλήν άν ούτος, λαμβανομένων ύπ’ δψει τών 
λοιπών ύποχρεώσεων του, δέν είναι είς θέσιν νά παράσχη 
ταύτην χωρίς νά διακινδυνεύη ή ιδία αύτοϋ διατροφή, ή άν 
ή κατ’ αύτοΰ δικαστική επιδίωξις έν τή ημεδαπή άποκλείεται 
ή είναι ιδιαιτέρως δυσχερής.

Τό αύτό ισχύει καί διά τον διαζευγμένον σύζυγον έάνέκη- 
ούχθη ύπαίτιος τού διαζυγίου.

"Αρθρον 1483.
Σειρά έπί πλειόνων δικαιουμένων. Έπί πλειόνων δικαι- 

ουμένων διατροφής, έάν ό ύπόχρεως δέν έπαρκή νά παράσχη 
ταύτην είς πάντας, προηγούνται οί κατιόντες κατά τήν σει
ράν τής έξ άδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. Έάν οί πλείο
νες δικαιούμενοι είναι άνιόντες προηγούνται οί έγγύτεροι.

Ό σύζυγος ώς προς τό δικαίωμα διατροφής συμπορεύε
ται μετά τών άνηλίκων άγάμων κατιόντων καί προηγείται 
τών λοιπών κατιόντων ή άλλων συγγενών. Τό αύτό ισχύει 
καί διά τον διαζευγμένον ένόσω ούτος δικαιούται διατροφής

Άρθρον 1484.
Μέτρον διατροφής. Τό μέτρον τής διατροφής προσδιο

ρίζεται έκ τής κοινωνικής θέσεως τού. δίκαιουμένου (ανάλο
γος διατροφή).

'Η διατροφή περιλαμβάνει όλα τά προς τό ζήν άναγκαϊα, 
προσέτι δέ καί τά έξοδα τής άνατροφής καί έπαγ·γελματικής 
έκπαιδεύσεως τού δικαιουμένου.

Άρθρον 1485.
Μεταβολή όρων. Έάν άπό τής προσδιοριζούσης τήν δια

τροφήν άποφάσεως έπήλθε μεταβολή τών όρων τής διατροφής, 
τό δικαστήριον δύναται νά άποφχσίση άλλως, ή καί νά δια- 
τάξη τήν πχϋσιν τής διατροφής.

·.· · . ·. ■ · -\! : :"Αρθρον 1486. ; r · . ■:.■· : ·?·.·.·.·
Ελαττωμένη διατροφή. Οί κατιόντες, οί άνιόντες καί ό σύ

ζυγος δικαιούνται μόνον είς τήν στοιχειώδη διατροφήν, περι- 
λαμβάνουσαν τά άπολύτως πρός τό ζήν άναγκαϊα. έάν έναντι 
τού ύποχρέου ύπέπεσαν είς παράπτωμα' δικαιολογούν τήν 
άποκλήρωσιν.

...................... Άρθρον 1487. . .
Χρόνος καταβολής. Ή διατροφή προκαταβάλλεται είς 

χρήμα κατά μήνα. Έφ’ όσον συντρέχουσιν ιδιαίτεροι λόγοι 
δύναται νά έπιτραπή είς τον ύπέχρεων ή κατ’ άλλον τρόπον 
καταβολή. ' '' 7 V ·" ■ \

Άρθρον “l488i 7 . 7 · -
Οί γονείς, όφείλοντες διατροφήν είς άγαμον τέκνον, δι

καιούνται νά προσδιορίσωσι τον τρόπον καί τά χρονικά δια
στήματα, καθ’ ά θά προκαταβάλλεται αύτη. Τή αιτήσει τοϋ 
τέκνου τό δικαστήριον ένεκεν ιδιαιτέρων λόγων δύναται νά 
άποφασίση άλλως. Γ -- : . _ · .

Άρθρον 1489.
Διατροφή διά τον παρελθόντα χρόνον δέν οφείλεται εί μή 

άπό ύπερημερίας. π

Άρθρον 1490.
Παραίτησις. Παραίτησις άπό τής διατροφής διά τό μέλ

λον δέν ισχύει.
Ή προκαταβολή τής διατροφής άπαλλάσσει τον ύπόχρεων 

μόνον διά τό έν άρθροις 1487 καί 1488 χρονικόν διάστημα.

Άρθρον 1491.
Άπόσβεσις. 'Η πρός διατροφήν άξίωσις άποσβέννυται 

διά τού θανάτου τοϋ_ δικαιουμένου ή τού ύποχρέου, έφ’ όσον 
αύτη δέν άφορά παρελθόντα χρόνον ή δόσεις άπαιτητάς ήδη 
έν τώ χρόνω τοϋ θανάτου. '
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Μεταξύ αδελφών. Ό αδελφός ήήάδελφή δύνανται κατ’ 
εύλογον τοϋ δικαστηρίου κρίσιν νά ύποχρεωθώσιν εις δια
τροφήν άδελφοϋ ή αδελφής,. έάν ό αϊτών αυτήν ένεκεν ιδιαιτέ
ρων λόγων καί ιδία ένεκεν ηλικίας, βαρείας νόσου ή αναπη
ρίας, αδύνατη νά διατρέφη εαυτόν. ·

'Η διατροφή περιλαμβάνει τά απολύτως άναγκαϊα προς 
τό ζην, ετι δέ καί τά έξοδα της ανατροφής καί επαγγελματι
κής έκπαιδεύσεως.

At διατάξεις των άρθρων 1478, 1487,1489 έως 1491 έχου- 
σι καί ενταύθα εφαρμογήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Σχέσεις Γονέων καί Τέκνων 

Πατρική Εξουσία

■·■ V-- Άρθρον 1493. ■
Τό τέκνον λαμβάνει τό επώνυμο τοϋ πατρός.. atrMWBW*· ■

Άρθρον 1494.
'Τποχρέωσις τέκνου προς υπηρεσίας. Τό τέκνον, έφ’ όσον 

άποτελεϊ μέλος τοϋ πατρικού οίκου καί διατρέφεται έν αύτώ, 
ΰποχρεοΰται νά παρέχη εις τούς γονείς έν τη διοικήσει τοϋ 
οίκου ή έν τή άσκήσει τοϋ έπαγγέλματδς των υπηρεσίας 
άναλ.όγόυς πρός τάς δυνάμεις- καί τήν κοινωνικήν αυτού ' 
Οέσιν. .. . ...
;·■ ,.· . Άρθρον 1495.

'Τποχρέωσις γονέων πρός προίκιοπν. 'Ο πατήρ ΰποχρεοΰται 
νά συστήση υπέρ τής έρχομένης είς γάμον-θυγατρός του 
προίκα άνάλογον πρός τήν περιουσίαν, τόν άριθμόν των 
τέκνων καί τήν κοινωνικήν αύτοΰ θέσιν, £τι δέ καί πρός τήν 
κοινωνικήν θέσιν τοϋ συζύγου. Τής ύποχρεώσεως ταύτης 
απαλλάσσεται ό πατήρ, έφ’ όσον λαμβανομένων ύπ’ 6ψει 
των λοιπών αύτοϋ υποχρεώσεων, δέν είναι είς θέσιν νά 

' συστήση προίκα χωρίς νά διακινδυνεύση ή ιδία αύτοϋ ανά
λογος διατροφή, ή έφ’ όσον ή θυγάτηρ κέκτηται περιουσίαν 
πρός άνάλογον προίκισιν,. - ■ .

Άρθρον 1492.
λ ’Επιμέλεια καί έκπροσώπησις τέκνου. *0 πατήρ άσκώ£ 
•τήν πατρικήν έξουσίαν έχει δικαίωμα καί καθήκον νά έπί- 
μελήται τοϋ προσώπου τοϋ τέκνου καί νά διοική τήν περιου
σίαν αύτοϋ. ’Αντιπροσωπεύει τό τέκνον κατά πάσαν δι- 
καιοπραξίαν άφορώσαν τήν προσωπικήν κατάσασιν ή τήν 
περιουσίαν αύτοϋ. Έάν τά συμφέροντα τοϋ τέκνου συγκρού- 
ωνται πρός τά τοϋ πατρός ή τής συζύγου τούτου ή συγγενούς 
αύτοΰ κατ’ εύθειαν γραμμήν έξ αίματος ή έξ άγχιστείας, 
διορίζεται ειδικός επίτροπος.— -

Άρθρον 1502.
- Ή έπιμέλεια τοϋ προσώπου τοϋ τέκνου περιλαμβάνει 
ιδία τήν άνατροφήν έπίβλεψιν καί έκπαίδευσιν αύτοϋ, τόν 
προσδιοριαμβν τής κατατοικίαφ του καί τήν λήψιν έν άνάγκή 
τών άπαιτουμένων σωφρονιστικών μέτρων.

Αιτήσει τής μητρός ή τοϋ ‘είσαγγελέως τό δικαστήριον 
.κλίνει έάν ή άσκησις τοϋ δικαιώματος τοϋ πατρός^παρίστα- 
ται ώς κατάχρησις δικαιώματος. - ·ή;·ΐ

Άρθρον 1503.
- ’Επιμέλεια τέκνου έπί διαζυγίου. Έάν έχώρησε διαζύ-’ 
γιον ζώσι δέ άμφότεροι οι σύζυγοι, ή επιμέλεια τοϋ προσώπου 
τοϋ τέκνου ανήκει είς τόν αϊτήσαντα. τό διαζύγιον σύζυγον, 
έάν είναι αναίτιος. Έάν τό διαζύγιον άπηγγέλθη ύπαιτιότητι 
άμφοτέρων τών συζύγων, είς μέν τήν μητέρα ανήκει ή επι
μέλεια τής θυγατρός καί τοϋ μή ύπερβάντος τό δέκατον 
έτος υιού, είς δέ τόν πατέρα, τοϋ ύίοϋ, δστις ύπερέβη τό 
δέκατον έτος. Τό δικαστήριον δύναται νά διατάξη άλλως 
έάν έπιβάλλεται τούτο έκ τοϋ συμφέροντος τοϋ τέκνου, ιδία 
δέ νά άναθέση είς ρίτον τήν επιμέλειαν αύτοϋ. Ή άπόφασις 
δύναται νά μεταβληθή έάν λάβωσι χώραν νεώτερα γεγονότα.

Άρθρον 1501:

Άρθρον 1504. · .
: Ό γονεύς είς τόν όποιον δέν ανήκει μετά τό διαζύγιον rf= 

περί τό πρόσωπον τοϋ τέκνου επιμέλεια, διατηρεί τό δικαίωμασ 
τής προσωπικής μετά τοϋ τέκνου επικοινωνίας. Τά περί 
ταύτης κανονίζει είδικώτερον τό δικαστήριον.

. ’, ·’·"■“'·· ■ 1 ·' Άρθρον 1496.
Έάν ό πατήρ άπεβίωσεν, ή δέν είναι είς θέσιν νά συστήση 

προίκα, ή ύποχρέωσις αΰτη βαρύνει τήν μητέρα.
Ή θυγάτηρ δέν δικαιούται είς νέαν προίκισιν, έάν ήδη 

διά τόν πρότερον γάμον αύτής έλαβε προίκα παρά τοϋ πα
τρός ή τής μητρός.

Άρθρον 1497.'·
Ό πατήρ καί ή μήτηρ δικαιούνται νά άρνηθώσι τήν σύστα- 

σιν προικός, έάν ή θυγάτηρ συνήψε γάμον άνευ τής ύπό τοϋ 
νόμου άπαιτουμένης συναινέσεώς των, ή άν ύπέπεσεν έναντι 
αύτών είς παράπτωμα δικαιολογούν τήν άποκλήρωσιν.

Άρθρον 1498.
Ή άξίωσις τής θυγατρός πρός σύστασιν προικός είναι 

άμεταβίβαστός καί παραγράφεται μετά παρέλευσιν πέντε 
ετών άπό τοϋ γάμου.

Άρθρον 1499.

Άρθρον 1505.
Έπί άκυρώσεως γάμου. Έάν έχώρησεν άκύρωσις τοϋ 

γάμου, έφαρμόζονται ώς πρός τήν έπιμέλειαν τοϋ προσώπου 
τοϋ τέκνου αι διατάξεις τών δύο προηγουμένων άρθρων περί 
διαζυγίου ύπαιτιότητι άμφοτέρων τών συζύγων. ■.*·■ ο

Άρθρον 1506.
Κατά τήν διάρκειαν τής περί διαζυγίου ή περί άκυρώσεως. 

γάμου δίκης, τό δικαστήριον δύναται νά όρίση τόν γονέα' 
είς τόν όποιον άνήκει προσωρινώς ή έπιμέλεια περί τοϋ 
προσώπου τοϋ τέκνου.

Άρθρον 1507.
Περιουσία τέκνου έκ διαθήκης ή δωρεάς. Ή διοίκησις 

τοϋ πατρός δέν έκτείνεται καί έπί τών περιερχομένων είς 
τό τέκνον έκ διατάξεως τελευταίας βουλ.ήσεως ή έκ δωρεάς 
σύν τώ δρω νά μή έχη έπ’ αύτών διοίκησιν ό πατήρ. Διά τήν 
διοίκησιν τούτων, έάν ό διαθέτης ή ό δωρητής δέν ώρισε 
τό πρόσωπον τό δικαστήριον διορίζει ειδικόν έπίτροπον.

Παροχαί γονέων πρός τό τέκνον. Ή ύπό τοϋ πατρός ή 
τής μητρός παροχή περιουσίας είς τό τέκνον είτε πρός χω
ριστήν τούτου οίκονοκιμήνή έπαγγελματικήν άποκατάστασιν 
είτε πρός προίκησιν, δέν αποτελεί δωρεάν είμή μόνον κατά 
τό ύπερβάλλον τό έκ τών περιστάσεων ένδεικνυόμενον μέ- 
τρον. Άλλ’ ή ένεκα πραγματικών ή νομικών έλαττωμάτων 
τοϋ πράγματος εύθύνη τοϋ παρέχοντος έναντι τοϋ τέκνου 
κρίνεται πάντοτε.κατά τάς περί εύθύνης τοϋ δωρητοϋ δια
τάξεις.

Άρθρον 1500.
Πατρική έξουσία. Ό πατήρ έχει τήν πατρικήν έξουσίαν 

έπί τοϋ άνηλίκου τέκνου. Έάν ό πατήρ αδύνατή νά άσκηση 
ταύτην, άναπληροΐ αύτόν ή μήτηρ.

Άρθον 1508.
Έάν ό διαθέτης ή ό δωρητής καθώρισαν τρόπον διοική- 

σεως έπί τών κχταλειφθέντων ή έπιδοθεντων είς τό τέκνον, 
έπιτρέπεται παρέκκλισις τή συνχινέσει τοϋ δωρητοϋ έάν ού- 
τος ζή καί ή συνχίνεσις είναι έφικτή. Κατά πάσαν άλλην περί- 
πτωσιν παρέκκλισις έπιτρέπεται μόνον άδεια τοϋ δικαστη
ρίου, έάν έπιβάλλεται έκ τοϋ συμφέροντος τοϋ τέκνου.

* Άρθρον 1509. ^
Πράξεις διαχειρίσεως πατρός. Άπογραφή. Ό πατήρ 

ΰποχρεοΰται είς σύνταξιν άπογραφής διά πάσαν περιουσίαν 
περιερχομένην είς τό τέκνον καί ύπαγομένην ύπό τήν πατρικήν 
αύτοϋ διοίκησιν.
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Δωρεχί. Ό πατήρ .δέν δύναται να προβαίνη εις δωρεάς 
έκ τής περιουσίας τού τέκνου. Εξαιρούνται αί δωρεαί, 
αΐτινες επιβάλλονται έξ ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος ή 
έκ λόγων. εύπρεπείας.

ΆρΟρον 1511.
’Επωφελής τοποθέτησι: μετρητών. Ό πατήρ ύποχρεοϋταί 

άμελλητί νά καταστήση παρανωγά ή να τοποθέτηση έπωφε- 
λώς τά υπό τήν διοίκησίν του μετρητά χρήματα τοΰ τέκνου, 
έφ’ όσον δεν πζρίσταται ανάγκη νά κρατή ταϋτα προς άντι- 
μετώπισιν δαπανών.

Το δικαστηρίου δύναται νά δ ια τάξη^ , άλλο ί α ν διάθεσιν 
αύτών. Έάν ό · πατήμ έχη έπ’ αύτοΕ-έπικαρπίαν, δύναται 
τό δικαστηρίου καί να ΐπιτρέψη εις τούτον όπως τά χρησι
μοποίηση- δΐ* ίδιον.λογαριασμό'/, π -τ—

Άρύρον 1512.
Διαχείρισις υπό διατυπώσεις. 'Ο .πατήρ άνευ άδειας τοΰ 

δικαστηρίου δένδύναται* επ’ όνόματι τού'τέκνου νά έπιχειρή- 
ση τάς πράξεις, αΐτινες καί εις τόν επίτροπον άνηλίκου άπα- 
γορεύονται άνευ άδειας τοΰ δικαστηρέϋυτ.

'Η άδεια τοΰ δικαστηρίου παρέχεται ύπαρχούσης άφευ
κτου άνάγκης ή: προφανούς ^ώφελ?ί3^%^^.,~~ -----------

Άρθρον 1513.
Ό πατήρ αποδέχεται την εις τό τέκνον περιερχομένην 

κληρονομιάν πάντοτε επ’ ωφελεία άπογραφχς.

Άρθρον. 151.0. ■

Άρθρον 1514.
Άκυρότης σχετική. Αί κατά παράβασιν τών άρθρ. 1510 

εως 1513 γενόμεναι πράξεις τοΰ πατρός είναι άκυροι. Τήν 
άκυρότητα προτείνουσι μόνον ό πατήρ, τό τέκνον καί οί 
καθολικοί ή ειδικοί τούτου διάδοχοι.

. . .. ’Άρθρον 1515.
Πτώχευσις πατρός. 'Ο πατήρ στερείται της διοικήσεως της 

περιουσίας τοΰ τέκνου, άφ’ ής τελεσιδίκως έκηρύχθη εις 
κατάστασιν πτωχεύσεως. Τό δικαστήριον διορίζει επίτροπο.

Μετά τήν άποκατάστασιν τοΰ πατρός, τό δικαστήριον 
δύναται νά άναθέση έκ νέου εις τούτον τήν διοίκησίν.

: Άρθρον 1516.
Αί δαπάναι της διαχειρίσεως. Ό πατήρ δικαιούται νά 

άπαιτήση τάς διά τήν επιμέλειαν τοΰ προσώπου ή τής περι
ουσίας τού τέκνου γενομένας ύπ’ αυτού δαπάνας, έφ’δσον 
έκ τών περιστάσεων έδικαιούτο νά θεωρήση ταύτας άναγκαίας 
καί δέν είναι έξ έκείνων αΐτινες βαρύνουσιν αυτόν. ’

Άρθρον 1517.
Γ-ττικαρπια ττατρος. U ττατηρ, εφ οσον έχει την διοίκησίν 

της ττεριουσίας τοΰ τέκνου, έχει καί την έπικαρττιαν χύτης. 
Τό έκ τής επικαρπίας δικαίωμα είναι άμεταβίβαστον.

··'··■;' Άρθρον 1518. 'ν"
Περιουσία έλευθέρα της έπικαρπίας. Περιουσία τού τέκνου 

άπηλλαγμένη τής έπικαρπίας τού πατρός (ελεύθερα περιου
σία) είναι : 1) παν ό,τι κερδαίνει τό τέκνον έκ της ιδίας 
αυτού έργασίας ή έδόθη εις αύτό πρός ιδίαν χρήσιν ή έλευθέ- 
ραν διάθεσιν 2) παν o,Tt περιέρχεται εις τό τέκνον έκ διατά- 
ξεως τελευταίας βουλήσεως ή έκ δωρεάς σΰν τω δρω νά 
μή έχη έπ’ αύτού έπικαρπίαν ό πατήρ ή νά μή έχη ουτος τήν 
διοίκησίν. .

Άρθρον 1519.
Υποχρεώσεις έπικαρπωτού πατρός. Ό πατήρ ύποχρεού- 

ται εις τήν ίδίαις δαπάναις έπισκευήν ή άνακαίνισιν τών υπό 
τήν έπικαρπίαν αύτού πραγμάτων τοΰ τέκνου, έφ’ όσον ή 
επισκευή ή άνακαίνισις άνάγεται είς τήν συνήθη συντήρησιν 
τού πράγματος. - '···..:

Έφ’ δσον διαρκεΐ ή έπικαρπία καί .έφ’ όσον έξαρκεΐ ή έκ 
ταύτης ωφέλεια, ό πατήρ ένέχεται έναντι τού τέκνου : 1) 
διά τούς βαρύνοντας το τέκνον φόρους, πλήν τών έκτάκτων 
καί τών άφόρώντων τήν έλεϋθέράν τού τέκνου περιουσίαν. 
2) διά τούς άπό τής ένάρξεως τής έπικαρπίας τόκους καί 
τά χρεώλυτρα παντός χρέους, τού τέκνου ώς καί διά τάς 
γεγεννημένας ήδη καί είς περιοδικάς παροχάς συνισταμένας 
υποχρεώσεις τούτου πρός διατροφήν. 3) Διά τάς δικαστικές 
δαπάνας έπί δικών τού τέκνου μή άφορωσών τήν έλευθέραν 
τούτου περιουσίαν.

ΆρΟρον 1520.

Άρθρον 1521.
Δικαίωμα δανειστών τού τέκνου. Οί δανεισταί τού τέκνου 

δικαιούνται νά έπιληφθώσι πάσης περιουσίας αύτού χωρίς 
νά λάβωσιν ΰπ’ οψει τήν έπικαρπίαν τοΰ πατρός.

-Αρθρον 1522.
Έπικαρπίας άπόσβεσις. Ή έπικαρπία τοΰ πατρός άπο- 

σβέννυται, άφ’ ής ούτος έλθη εις νέον γάμον. Άποσβέν- 
νυται έπίοης αΰτη άμα ό πατήρ διά δηλώσεως ένώπιον 
τοΰ γραμματέως τού δικαστηρίου, συντασσομένης έκθέ- 
σεως, παραιτηθή τής έπικαρπίας.

Άρθρον 1523.
Πατρός εύθύνη. Ό πατήρ κατά τήν άσκησιν τής πατρικής 

έξουσίας καί τήν διοίκησίν τής περιουσίας τού τέιΛου, 
ύποχρεοϋταί νά καταβάλλη τήν έν τοϊςίδίοις έπιμέλειαν.

Αρθρον 1524-
’•Εάν ό πατήρ παραμελή ή παραβαίνη τά έκ τής πατρικής 

εξουσίας καθήκοντα περί τήν επιμέλειαν τού προσώπου 
τού τέκνου, ή άν έκ τής άπορίας τοΰ πατρός ή τής κακής 
ύπ’ αύτού διοικήσεως τής περιουσίας τού τέκνου ή περιουσία 
αύτη κινδυνεύη, τό δικαστήριον αιτήσει τής μητρός ή τών 
έγγυτέρων συγγενών τού τέκνου, ή τού εΐσαγγελέως, δύ- 
ναται νά διατάξη παν πρόσφορον μέτρον, ίδια δέ νά άναθέση 
εις τρίτον τήν άντιπροσώπευσιν τού τέκνου ή τήν έπιμέλειαν, 
ή νά διορίση έπίτροπον πρός διοίκησίν τής περιουσίας 
αύτού.

Άρθρον 1525.
Τέλος πατρικής έξουσίας. *0 πατήρ έκπίπτει τής πατρι

κής έξουσίας έάν κατεδικάσθη τελεσιδίκως εις φυλάκισιν 
τουλάχιστον ενός μηνός ενεκεν άδικήματος δολίως πραχθέ- 
ντός καί άφορώντος τήν ζωήν τήν ύγείαν καί τά ήθη τού 
τέκνου. ' . . τ.

Άρθρον 1526.
Ή πατρική έξουσία παύει : 1. ενεκεν έκπτώσεως κατά 

τό προηγούμενον άρθρον 2. διά τοΰ θανάτου ή τής κηρυ- 
χθείσης άφανείας εΐτε τού πατρός εΐτε τού τέκνου" 3. διά 
χειραφεσ’ας ή ένηλικότητος τού τέκνου.

Άρθρον 1527. :
Συνέπειαι. Έάν ή πατρική έξουσία ή τό δικαίωμα τού 

πατρός πρός διοίκησίν τής περιουσίας τού τέκνου έπαυσεν, 
ό πατήρ οφείλει λογοδοσίαν καί παράδοσιν τής περιουσίας 
τού τέκνου.

Άρθρον 1528.
Έάν ή πατρική έξουσία ή τό δικαίωμα τού πατρός πρός 

διοίκησίν τής περιουσίας τού τέκνου έπαυσεν, ό πατήρ 
δικαιούται εις έξακολούθησιν πράξεων άναγομέ/ων είς τήν 
έπιμέλειαν τού προσώπου ή τής περιουσίας τού τέκνου, 
μέχρις ού λάβη γνώσιν τής λήξεως. Άλλ’ οί τρίτοι δέν 
δικαιούνται νά έπικαλεσθώσι τό δικαίωμα τούτο τού πατρός 
έάν έγνώριζον ή ώφειλον νά γνωρίζωσι τήν λήξιν τής πατρι
κής έξουσίας ή διοικήσεως.

Άρθρον 1529. . . ... .·_·.,
Έάν ή πατρική έξουσία Ιπαυσεν έκ τοΰ θανάτου τού



τέκνου, ό πατήρ ύποχρεοϋται εις επιμέλειαν τών_μή δεκτι
κών αναβολής ύποθέσεων μέχρις οϋ οί κληρονόμοι δυνηθώσι 
νά μεριμνήσωσι. ‘ " ' ----—"· ·

___ Εξώγαμα-τέκνα

"Αρθρον 1542.
Έάν ή μήτηρ κατά τον χρόνον της συλλήψεως του τέ

κνου ήτο έγγαμος, δεν δύναται νά έγερθη άγωγή περί 
άναγνωρίσεως πριν ή χωρήση άποκήρυξις τοϋ τέκνου. ’

"Αρθρον 1530. "Αρθρον 1543.
"Εννοια. Τό μη γνήσιον τέκνον (έξώγαμον) έπέχει τάξιν 

γνησίου έναντι της μητρός και των προς μητρός συγγενών.

"Αρθρον 1531.
Επώνυμον έξαγάμου. Τό έξώγαμον τέκνον λαμβάνει 

τό οικογενειακόν έπώνυμον της μητρός. Ό σύζυγος αυτής 
δύναται διά συμβολαιογραφικού έγγραφου νά δώση είς τό 
τέκνον τό έπώνυμον του έάν είς τοϋτο συναινέση κατά τον 
αυτόν τύπον ή μήτηρ καί τό τέκνον.

"Αρθρον 1532.
Άναγνώρισις έξωγάμου. Ό πατήρ δύναταιύνά?^άναγνω- 

ρίση ώς ΐδιον τό έξώγαμον τέκνον. Έάν ό πατήρ άπέθανεν 
ή έκηρύχθη άφαντος ή πάσχη έκ πνευματικής νόσου, ή 
άναγνώρισις γίνεται υπό τοϋ πρό πατρός πάππου.

"Αρθρον 1533.■·
Έκουσία. Ή υπό τοϋ πατρός ή τοϋ προς πατρός πάππου 

άναγνώρισις γίνεται διά μονομεροϋς. δηλώσεως ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή διά διαθήκης (έκουσία άναγνώρισις).

"Αρθρον 1534. . .
Ή έκουσία άναγνώρισις γίνεται αυτοπροσώπως καί 

άνευ αίρέσεως ή προθεσμίας. Άνάκλησις αυτής δέν ισχύει.

•Ιο-·.”-. - "Αρθρον 1535. . ...,■_ ·.
-.'Η μήτηρ, τό τέκνον, ή οί κληρονόμοι αύτοϋ, ή πας έχων 

έννομον συμφέρον δικαιούνται νά πρόσβάλωσι την έκουσίαν 
άναγνώρισιν έκ τοϋ λόγου 6τι ό άναγνωρίζων δέν είναι 
πατήρ ή πάππος 'τοϋ τέκνου. -. λ ' : ν- - ·Τ

νΐ' Τ '.' "Αρθρον 1536/ .
Ή προσβολή τής άναγνωρίσεως άποκλείεται μετά παρέ

λευση» τριών μηνών, άφ’ ής ό προσβάλλων έλαβε γνώσιν 
αυτή;. Κατά πάσαν περίπτωσιν άποκλείεται ή προσβολή 
μετά παρέλευσιν δύο έτών άπό τής άναγνωρίσεως.

"Αρθρον 1537.
’Αποτελέσματα εκούσιας άναγνωρίσεως. Τό έξώγαμον 

τέκνο διά τής εκούσιας άναγνωρίσεως λαμβάνει τό έπώνυ- . 
μον τοϋ πατρός καί, έφ’ όσον έν τώ νόμω δέν ορίζεται 
άλλως, έχει τά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις γνησίου 
τέκνου.

"Αρθρον 1538.
Έάν κατά τον χρόνον τής εκούσιας άναγνωρίσεως ό 

πατήρ είναι έγγαμος τό άναγνωρισθέν δύναται νά συνοική 
έν τφ συζογικώ οίκω μόνον άν συναίνεση είς τιΰτο ή σύ-' 
ζυγός τοϋ πατρός.

"Αρθρον 1539.

Άπαράδεκτον. Ή περί άναγνωρίσεως πατρότητος άγω
γή είναι άπαράδεκτος έάν άποδεικνύεται ότι ή μήτηρ κατά 
τήν έποχήν τής συλλήψεως διήγε βίον άκόλαστον.

"Αρθρον 1544.
Παραγραφή. Ή περί άναγνωρίσεως τής πατρότητος 

άγωγή τοϋ τέκνου ή τής μητρός παραγράφεται μετά πα- 
ρέλευσιν πέντε έτών άπό τοϋ τοκετοϋ.

Έν τή περιπτώσει τοϋ άρθρου 1542 ή παραγραφή άρ-, 
χεται άπό τής τελεσιδικίας τής άποφάσεως περί άποκηρύ-
ξεω<·. .. ..

"Αρθρον 1545.
’Αποτελέσματα. Διατροφή καί όροι αυτής. Τό δικαστι- 

κώς άναγνωρισθέν τέκνον δικαιούται νά άπαιτήση παρά' 
τοϋ πατρός διατροφήν άνάλογον προς τήν κοινωνικήν θέ- 
σιν τής μητρός καί τήν περιουσιακήν κατάστασιν τοϋ πα
τρός. Προς κανονισμόν τής όφειλομένης διατροφής λ,αμ-;.; 
βάνεταΤιδιαιτέρως ύπ’ δψει καΐ ή ύποχρέωσις διατροφής, 
ήν τυχόν φέρει ό πατήρ έναντι τής συζύγου αύτοϋ, ή έναντι 
γνησίου κατιόντος.

"Αρθρον 1546. - , -ίχ
Ή πρός διατροφήν ’ύποχρέωσις ύφίσταται μόνον έφ* 

όσον τό τέκνον δέν είν :ι είς θέσιν έξ ίδιων νά συντηρήση 
εαυτό. *Η ύποχρέωσις έξακολουθεΐ καί μετά τήν ένηλι-^ 
κίωσιν τοϋ τέκνου έάν τοϋτο ένεκα σωματικής αναπηρίας·' 
ή πνευματικής νόσου δέν δύναται νά συντηρήση εαυτό.*'

"Αρθρον 1547. · - >' V -
Ή διατροφή περιλαμβάνει τά πρός τό ζήν άναγκαϊα 

καί προσέτι τάς δαπάνας τής άνατροφής καί άναλόγου 
έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως τοϋ τέκνου.

"Αρθρον 1548.
Μεταβολή όρων. Έάν άπό τής προσδιοριζούσης τήν 

διατροφήν άποφάσεως έπήλθε μεταβολή τών όρων τής 
διατροφής, τό δικαστήριον δύναται νά άποφασίση άλλως, 
ή καί νά διατάξη τήν παϋσιν τής διατροφής.

"Αρθρον 1549.
Ελαττωμένη διατροφή. Έάν τό τέκνον ύπέπεσεν έναντι 

τοϋ πατρός είς παράπτωμα, όπερ θά έδικαιολόγει τήν 
άποκλήρωσιν, ή πρός διατροφήν αύτοϋ ύποχρέωσις τοϋ 
πατρός περιορίζεται εις τήν στοιχειώδη μόνον διατροφήν 
περιλαμβάνουσαν τά απολύτως πρός τό ζήν άναγκαϊα.

"Αρθρον 1550.

Τό κληρονομικόν δικαίωμα τοϋ έκουσίως άναγνωρι- 
σθέντος έξωγάμου τέκνου έναντι τοϋ πατρός περιορίζεται 
είς τό ήμισυ έάν συντρέχη μετά γνησίων κατιόντων ή γονέων 
ή συζύγου τοϋ πατρός.

"Αρθρον 1540.
Άναγνώρισις δικαστική. 'Η μήτηρ τοϋ έξωγάμου τέκνου 

δικαιούται δι’ άγωγής νά άξιώση τήν άναγνώρισιν τής 
πατρότητος. Τό αύτό δικαίωμα έχει καί τό τέκνον.

Ή άγωγή εγείρεται κατά τοϋ πατρός ή τών κληρονόμων 
αύτοϋ, έάν ούτος άπεβίωσεν πρό τοϋ τοκετοϋ ή μετ’ αυτόν.

"Αρθρον 1541.
Έάν άποδεικνύεται ότι κατά τό κρίσιμον διάστημα τής 

συλλήψ.ως ό ώς πατήρ έναγόμενος ήλ.θεν είς σαρκικήν 
συνάφειαν μετά τής μητρός, τεκμαίρεται ή πατρότης αύτοϋ.

Συμφωνία κανονίζουσα διατροφήν. 'Ο πατήρ ή οί κλη
ρονόμοι του δύνανται διά συμφωνίας μετά τοϋ δικαστικώς 
άναγνωρισθέντος τέκνου ή τοϋ νομίμως άντιπροσωπεύον- 
τος αύτό, νά όρίσωσι συνολικώς τό καταβλητέον ποσόν 
είς πλήρη έξόφλησιν τής έκ τοϋ νόμου όφειλ.ομένης δια
τροφής. 'Η συμφωνία ισχύει έάν έπικυρωθή ύπό τοϋ δι
καστηρίου.

"Αρθρον 1551.
Δαπάναι τοκετοϋ. 'Η μήτηρ δικαιούται νά άπαιτήση 

παρά τοϋ άναγνωρισθέντος πατρός, καί άν έτι τό τέκνον 
έγεννήθη νεκρόν, τάς δαπάνας τοϋ τοκετοϋ ώς καί τής 
διατροφής αύτής έπι δύο μήνας πρό τοϋ τοκετοϋ καί τέσ- 
σαρας μετ’ αύτόν.

'Η άξίωσις τής μητρός παραγράφεται μετά παρέλ.ευσιν 
τριετίας άπό τοϋ τοκετοϋ.
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Άρθρον 1552.
Προσωρινή έπιδίκασις διατροφής. Έάν ή πατρότης κα

θίσταται σφόδρα, πιθανή, ή δέ μήτηρ διάγη έν απορία, 
τδ δικαστήριον δύναται καί προ τής άσκήσεως τής περί 
άναγνωρίσεως αγωγής να διατάςη ώς άσφαλιστικδν μέ- 
τρον τήν ύπδ τοϋ πατρδς προκαταβολήν κατά μήνα εις 
τδ τίκνον άναλόγου ποσοϋ έναντι τής όφειλομένης δια
τροφής αύτοϋ.

Άρθρον 1553.
. 'Η ύποχρέωσις επί θανάτου τοϋ πατρός. 'Η ύποχρέωσις 

τοϋ πατρδς διά τήν διατροφήν καί τάς δαπάνας τοϋ τοκετού 
έναντι τοϋ τέκνου καί τής μητρδς δεν άποσβέννυται εάν ο 
πατήρ άπεβίωσε είτε μετά τδν τοκετόν είτε ρτρδ αύτοϋ.

Άρθρον 1554.
Έπί γάμου τοϋ τέκνου. Τδ πρδς διατροφήν δικαίωμα τοϋ 

"τέκνου άποσβέννυται έάν τοϋτο έλθη εϊς γάμον.

Άρθρον 1555.
Πλήρης δικαστική άναγνώρισις. Ή δικαστική άναγνώρι- 

σις τής πατρότητος, έφ’ όσον ή περί τούτου άγωγή ήγερθη 
ζώντος τοϋ πατρός, έχει όλα τά άποτελέσματα τής έκουσίας

τροπος τής μητρός, ή είχε ταύτην ίτεό τήν έτιμελειαν ή εςαρ- 
τησιν αυτοϋ, ή συνέζη μετ’ αυτής.

1 ■ Άρθρον 155G.
Νομιμοποίησες δι’ έπιγενομένου γάμου. Γδ έςωγαμον τεκ 

νον νομιμοποιείται διά τοϋ έπιγενομένου μεταςυ των γονέων 
αυτοϋ γάμου.· . ·

·■ · · ' - · Ά.·-' ■- ·· - Άρθρον 1557. ■ ί . ..
Οί γονείς ύπονρεοϋνται μετά τδν γάμον νά δηλώσωσιν 

ώς ίδιον τδ τέκνον'. Ή δήλώσις γίνεται πρδς τδν ληξίαρχον 
τοϋ τόπου τής τελέσεως τοϋ γάμου.

Ή παράλειψις τής δηλώσεως δεν βλάπτει τδ έξ αυτών 
γεννηθέν τέκνον. 'Π δικαστική αναγνώρισες τοϋ πατρός, 
έλθόντος εις γάμον μετά τής μητρδς τοϋ τέκνου, ένεργεΐ ώς 
δήλωσες νομιμοποιήσεων.

Άρθρον 155S.
Διά τοϋ έπιγενομένου γάμου μεταξύ των γονέων τοϋ έξω- 

γάμου τέκνου νομιμοποιούνται οί γνήσιοι αύτοΰ κατιόντες 
έάν τοϋτο άπέθανε πρδ τοϋ γάμου.

Άρθρον 1559.
Τδ έκ τοϋ έπιγενομένου γάμου νομιμοποιηθέν τέκνον έπέ- 

χει κατά πάντα τάξιν γνησίου έναντι άμφοτέρων των γονέων.

Άρθρον 1560. - /
Νομιμοποίησες δικαστική. Τδ έςωγαμον τέκνον νομιμο

ποιείται διά δικαστικής άποφάσεως αιτήσει τοϋ πατρδς αυ
τοπροσώπως παρισταμένου έπί δικαστηρίου; ·

Άρθρον 1561.
"Οροι : Ή νομιμοποίησις διά δικαστικής άποφάσεως χω- 

ρεΐ μόνον ύπδ τούς εξής όρους : 1. έάν ό πατήρ δέν έχη γνη
σίους κατιόντας- 2. έάν ένεκα θανάτου τής μητρδς ή άλλου 
λόγου είναι αδύνατος ή δι’ έπιγενομένου γάμου νομιμοποίη
σες· 3. έάν τδ τέκνον ή ό νομίμοάς αντιπροσωπεύω·/ αύτδ συ- 
ναινέσωσιν εις τήν νομιμοποίησιν. ']( συναίνεσις παρέχεται 
ένώπιον τοϋ δικαστηρίου.

Άρθρον 1562.
Νομιμοποίησες ύπδ πατρδς έγγάμου. Έάν ό αϊτών τήν

νομιμοποίησιν πατήρ είναι έγγαμος, απαιτείται νά συναινέση 
εις αύτήν διά συμβολαιογραφικού εγγράφου καί ή σύζυγος 
αύτοϋ, έκτδς άν ή συναίνεσις ένεκα πνευματικής νόσου αύ- 
τής ή άλλου λόγου είναι ανέφικτος.

Άρθρον 1563.
Νομιμοποίησες θανόντος τοϋ τέκνου. Ή διά δικαστική; 

άποφάσεως νομιμοποίησις αιτήσει τοϋ πατρδς χωρεΐ ΰπυ 
τούς αυτούς όρους καί ύπέρ τών κατιόντων τοϋ τέκνου έάν 
τοϋτο άπέθανε.

Άρθρον 1564.
Νομιμοποίησις θανόντος τοϋ πατρός. Έάν ό πατήρ άπέ

θανε, χωρει νομιμοποίησις διά δικαστικής άποφάσεως αι
τήσει τοϋ τέκνου, έάν κατά τδν θάνατον τοϋ πατρδς συνέ- 
τρεχον οί όροι τοϋ άρθρου 1561 άριθ. 1 καί 2, ώνόμασε δέ 

,, ,ρμςΤθς,,,ίδιον τδ τέκνον έν διαθήκη ή έν δημοσίω έγγράφω. -

Άρθρον 1565.
Τέκνον έκ κεκωλυμένου γάμου. Δέν χωρεΐ νομιμοποίη

σες διά δικαστικής άποφάσεως έάν οί γονείς τοϋ τέκνου είναι 
έξ αίματος συγγενείς κατ’ εύθεϊαν γραμμήν ή δευτέρου 
βαθμού έκ πλαγίου.

Άρθρον 1566.
Δέν χωρεΐ νομιμοποίησες ύπδ αίρεσιν ή προθεσμίαν.

Άρθρον 1567.
’Αποτελέσματα νομιμοποιήσεως δικαστικής. Τδ δια δι

καστικής άποφάσεως νομιμοποιηθέν τέκνον έπέχει κατά 
πάντα τάξιν γνησίου έναντι τοϋ πατρός. Έάν ή νομιμοποίη
σες έγένετο μετά θάνατον τοϋ πατρός, έχει τά άποτελέσματα, 
άτινα θά είχε καί άν έγίνετο έν ζωή αύτοϋ.

Άρθρον 15S2.
Τδ Οετδν τέκνον λαμβάνει τδ έπώνυμον τοϋ υίοθετήσαντος. 

Δικαιούται όμως τδ τέκνον εϊς τοϋτο νά προσθέσή καί τδ 
ίδιον αύτοϋ έπώνυμον. ■ _

Άρθρον 1584. 1
’Από τής υιοθεσίας ή πατρική έξουσία τοϋ έξ αίματο^ 

πατρδς ή ή κηδεμονία ή ή έπιτροπεία, ύφ’ ήν έτέλει τδ θετόν 
τέκνον, άντικαθίσταταί αύτοδικαίως διά τής πατρικής έξου" 
σίας τοϋ θετοϋ πατρός, έπί δέ υιοθεσίας παρά γυναικός διά 
τής έπιτροπείας ταύτης.

Άρθρον 1585.
Έάν διαρκούσης τής άνηλικότητος τοϋ θετοϋ τέκνου ή 

πατρική έξουσία ή κηδεμονία ή έπιτροπεία τοϋ θετοϋ γονέως 
έπαυσε έκ τίνος λόγου, δέν έπανέρχεται αΰτη εϊς τδν έξ αί
ματος γονέα. “Εχει όμως ούτος έν τή περιπτώσει ταύτη τδ 
δικαίωμα πρδς επιμέλειαν τοϋ προσώπου τοϋ τέκνου.

-;· ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρον 1589.
* Τπδ επιτροπείαν τελοϋντες. Ό άχειράφετος άνήλικος ό 

μή ύποκείμενος εϊς πατρικήν έξουσίαν διατελεΐ ύπδ έπιτρο- 
πείαν.

Ίπο έπιτροπεία·/ έπίσης διατελεΐ καί ό ύπδ πατρικήν 
έςουσίαν άνήλικος έάν ό πατήρ άδυνατή νά άσκήση τήν πα
τρικήν έξουσίαν, ή δέ μήτηρ είτε δέν ζή είτε άδυνατεΐ νά

Άρθρον 1590.
Έπιτροπεία μητρός. *Η μήτηρ καλείται αύτοδικαίως εϊς 

τήν έπιτροπείαν τοϋ τέκνου έάν ό πατήρ έξέπεσε τής πατρι
κής έξουσίας, ή έκηρύχθη άφαντος ή άπεβίωσε.



Σύμβουλος μητρός. Ό πατήρ ασκών την πατρικήν εξου
σίαν δύναται διά διαθήκης ή διά δηλώσεως άνώπιον είρηνο- 
δίκου ή συμβολαιογράφου νά διορίση διά την μητέρα καλου- 
μένην εις τήν επιτροπείαν σύμβουλον.

’Εάν ό πατήρ_δέν ώρισεν εΐδικώς τάς πράξεις, δι* άς ή 
μήτηρ χρήζει της συναινέσεως τοϋ συμβούλου, πάσα πραξις 
αύτής άναγομένης εις τήν επιτροπείαν χρήζει της συναινέ
σεων αύτοϋ, παρεχόμενης μόνον προ της πράξεο>ς ή κατ’ 
αύτήν. _ ( _

Έάν ό πατήρ διά τάς αύτάς πράξεις διώρισε πλείονας 
cPJμβoύλoυς τό δικαστήριον ορίζει ενα έκ τούτων.

Άρθρον 1391/

^__ 1„·_, ·. "Άρθρον 1592.
. ’Εάν ή μήτηρ' ζώντος τοϋ πατρός άναλάβη, Ινεκεν έκ- 

πτώσεως αύτοϋ από τής πατρικής εξουσίας, την επιτροπείαν 
τοϋ τέκνου, τό δικαστήριον δύναται αιτήσει των συγγενών 
καί προηγουμένης γνωμοδοτήσεως τοϋ συγγενικού συμβου
λίου νά διορίση σύμβουλον εις την επίτροπον μητέρα.

Άρθρον 1593. λ ..
Ό σύμβουλος είναι ύπόχρεως εις άποζημίωσιν έάν έκ δό

λου ή βαρείας άμελείας συνένεσεν εις πράξεις έπενεγκού- 
σας ζημίαν εις τον ανήλικον.

Ή έλλειψις τής συναινέσεως τοϋ συμβούλου δεν βλάπτει 
τούς καλή τή πίστει μετά τής έπιτρόπου μητρός συναλϋ,α- 
ξαμένους.

Άρθρον 1594.
Έμβρυωρός. Έάν ή γυνή κατά τον θάνατον τοϋ άνδρός 

αυτής είναι έγκυος, τό δικαστήριον, αιτήσει παντός έχοντος 
έννομον συμφέρον καί γνωμοδοτήσει τοϋ συγγενικού συμ
βουλίου, διορίζει έμβρυωρόν όπως έπαγρυπνή έπί τοϋ κυο
φορούμενου καί λαμβάνη συντηρητικά μέτρα διά την περιου-. 
σίαν αύτοϋ. ' . · r;. · ή'7

' · Άρθρον 1595. '■■■'■·'. " - -
•ή Επιτροπεία δευτερογάμου μητρός. ·■' Η μήτηρ έπίτροπος 
ούσά καί θέλουσα νά έλ.θη εις νέον γάμον, οφείλει προηγου
μένως νά προκαλέση τον διορισμόν έπιτρόπου τοϋ τέκνου 
αύτής. Ή μήτηρ έξακολουθεΐ ρπιτροπεύουσα μέχρις ού 
τό δικαστήριον ή διατηρήση αύτήν ή διορίση άλλον καί 
ουτος άναλάβη τήν “έπιτροπείαν.
;;..ί . Άρθρον 1596. '

Έάν ή μήτηρ παράλειψη νά προκαλέση τον διορισμόν 
έπιτρόπου κατά το προηγούμενο άρθρον, ή επιτροπεία αύ
τής παύει αύτοδικαίως, είναι δέ αΰτη καί ό νέος σύζυγος 
εις ολόκληρον συνυπεύθύνοι διά τήν προ τοϋ γάμου καί διαρ- 
κοϋντος αύτοϋ διαχείρισιν τής έπιτροπείας.

Άρθρον 1597.
Συνεπιτροπεία συζύγου. Έάν το δικαστήριον κατά τήν 

περίπτωσιν τοϋ άρθρου 1595 διετή ρήσε τήν μητέρα εις τήν 
έπιτροπείαν ή διώρισε ταύτην έκ νέου, όφείλ.ει νά διορίση 
συνεπίτροπον τον σύζυγον αύτής, καθίσταται δέ ούτος εις 
ολόκληρον συνυπεύθυνος διά τήν διαχείρισιν τής έπιτροπείας.

Άρθρον 159S.
Έάν έν τή περιπτώσει τοϋ προηγουμένου άρθρου παύση 

ή συνεπιτροπεία τοϋ νέου συζύγου ή ούτος άπα/,λαγή αύτής 
δι’ οίονδήποτε λ.όγον, έκτος φρενοβλ.αβείας, ή επιτροπεία 
τής μητρός παύει αύτοδικαίως. Έάν ή επιτροπεία τής μη
τρός παύση έξ οίουδήποτε λόγου, παύει αύτοδικαίως καί ή 
τοϋ συνεπιτρόπου συζύγου.

Άρθρον 1599.
Επιτροπεία έκ τελευταίας διατάξεως. Ό πατήρ ένασκών 

τήν πατρικήν εξουσίαν δύναται νά διορίση έπίτροπον τοϋ 
τέκνου διά διατάξεως τελευταίας βουλ.ήσεως, έάν δέν ύπάρχη 
μήτηρ, ή αν αΰτη δέν δύναται νά εχη τήν επιμέλειαν τοϋ 
ανηλίκου.

- Τό αύτό δικαίωμα έχει καί ή μήτηρ έάν μή ύπάρχοντος 
πατρός έπιτρόπεύη, ή έάν άναπληροϋσα τον πατέρα άσκή 
πατρικήν έξουσίαν. - . . .
"“Έάν ό πατήρ άνακτήση τήν ένάσκησιν τής πατρικής 
έξουσίας, ή ή μήτηρ τήν έπιμέλ-ειαν τοϋ τέκνου, ματαιοΰται 
ό ύπο τοϋ ετέρου αύτών γενόμενος διορισμός έπιτρόπου. ’’’·.

.·■·:’ “Αρθρον 1600. · ■-
'U διά διατάξεους τελευταίος βουλ.ήσεως διορισμός έπι

τρόπου ύπό τοϋ πατρός ή τής μητρός γίνεται κατά τον τύ
πον διαθήκης είτε διά δηλ.ώσεως ένώπιον είρηνοδίκοϋ ή 
συμβολαιογράφου.

Έάν .ό διορισμός περιλ.αμβάνη πλείονας έπιτρόπους, τό 
δικαστήριον ορίζει ενα έκ τούτων ώς τον έκ τελευταίας βου- 
λήσεως έπίτροπον.

“Αρθρον 1601.
Επιτροπεία έκ τοϋ νόμου. Έάν ή μήτηρ δέν ζή, ή έάν δέν. 

ύπάρχη διορισμός έπιτρόπου έκ διατάξεως τελευταίας βου- 
λήσεως, ή έπιτροπεία έπάγεται αύτοδικαίως κατά σειράν 
είς τον προς πατρός πάππον, εις τον προς μητρός πάππρν, 
εΐτα δέ εις τήν προς πατρός ή τήν προς μητρός μάμμην μή 
έλ.θοϋσαν είς γάμον. Αί διατάξεις των άρθρων 1595 εως!
1598 ίσχύουσι καί ώς προς τήν μάμμην." f

*' · -' · ·■■.■. ν
*· · "·: · “ Άρθρον 1602: ' - ··'·'’».■■.*· » . τ · . · “ . > ' - ■ ... · · ' ......  '.

Επιτροπεία δοτή- * Ο έπίτροπος_ διορίζεται ύπό τοϋ δι-.·_ 
καστηρίου (δοτή έπιτροπεία) έάν δέν ύπάρχη έπίτροπος* 
κατά τά άρθρα 1590, 1599 καί 1601, ή αν ό υπάρχων άττηλ- 
λάγη, παρητήθη ή έπαύθη. Έάν ή έπιτροπεία τής μητρός 
είναι αδύνατος λόγω άνηλτκότητος αύτής, διορίζεται έπίσης 
ύπό τοϋ δικαστηρίου έπίτροπος -οϋ τέκνου μέχρις ένηλικιώ- 
σεως τής μητρός. . .

5 " Άρθρον 1612. , ’· " ";Ά
■ · , , . ' .γ > γέ

Συγγεν κόν Συμβουλών. Τό συγγενικόν συμβούλ.ιον κα-' 
ταρτίζεται έν τω τόπω τής κατοικίας τοϋ παρτός τοϋ άνη- · 
λ.ίκου καί άποτελ,εϊται έκ τοϋ είρηνοδίκοϋ ώς προέδρου καί 
των εξ πλ.ησιεστέρων συγγενών τοϋ ανηλίκου, λαμβανομένων' 
έξ ήμισείας έκ των προς πατρός καί μητρός τοιούτων. Έκ 
των άγχιστέων λ.αμβάνονται οί κατ’ εύθεϊαν γραμμήν παν
τός βαθμοϋ, έπί δέ των έκ πλ.αγίου οί τοϋ δευτέρου. Ό έξ 
αίματος συγγενής προτιμάται τοϋ ίσοβάθμου άγχιστέως/ 
έπί δέ ίσοβάθμων ό πρεσβύτερος. Οί άμφιθαλ.εϊς άδελφοί καί' 
ανιόντες τοϋ άνηλ.ίκου καλ,οϋνται πάντες.

Άρθρον 1614.
Έάν ό έπίτροπος εχη κατοικίαν διάφορον τής τοϋ πατρός^ 

τοϋ ανηλίκου, ή αν μεταθέση αλλαχού τήν κατοικίαν του, τό 
μέχρι τοϋδε αρμόδιον δικαστήριον, α τήσει τοϋ έπιτρόπου, 
όύναται νά όρίση ώς τόπον καταρτίσεως τοϋ συγγενικού 
συμβουλίου τήν κατοικίαν τοϋ έπιτρόπου.

Άρθρον 1615.
’Ανίκανοι νά είναι μέλ.η : Οί άνίκανοι προς τό έπιτροπεύειν 

δέν δύνα'/ται νά είναι μέλ.η τοϋ συγγενικού συμβουλ.ίου. Ή 
μήτηρ, καίτοι άνήλ.ικος, δύναται νά είναι μέλ.ος αύτοϋ.

Ό έπίτροπος καί ό παρεπίτροπος μετέχουσι τοϋ συγγε
νικού συμβουλ.ίου άνευ ψήφου, έκτος άν είναι μέλ.η αύτοϋ. 
Ό άνήλ.ικος, συμπλ.ηρώσας το δέκατον εκτον έτος, δικαιού
ται νά παρίσταται άνευ ψήφου.

"Εκαστον μέλος δικαιούται νά παρασταθή δι’ ειδικού πλη
ρεξουσίου. Ούτος δύναται νά άντιπροσωπεύση μόνο ενα.

Άρθρον 1625.
Αόγοι απαλλαγής επιτρόπου. ’Απαλλάσσονται τής έπι

τροπείας : 1. τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας· 2. οί υπουρ
γοί, τά μέλ.η τοϋ νομοθετικού σώματος, οί νομάρχαι. οί εί- 
σαγγελ.εΐς καί αντεισαγγελείς- 3. οί έκτος τοϋ κράτους έπι- 
τετραμένοι δημοσίαν υπηρεσίαν" 4. οί έν ενεργεί α στρατιω
τικοί καί ναυτικοί.
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Άρθρον 1627.
Δύναται νά άπαλϋ,αγη τής έπιτροπείας ή τής περαιτέρω 

έξακολ.ούθήσεως αύτής : 1. ό μή συγγενής ή άγ/ιστεΰς τού 
ανηλίκου, εάν ύπάρχη εν τή κατοικία τοϋ ανηλίκου συγγενής 
ή άγχιστεύς αύτοϋ ικανός προς επιτροπείαν’ 2. ή μήτηρ ή ή 
αάκαη τοϋ ανηλίκου’ 3. ό συμπλήρωσα; το εξηκοστόν πέμ
πτου έτος’ 4. ό πάσ/ων έκ βαρείας χρονιάς νόσου’ 5. ό πα
τήρ πέντε γνησίων έν ζωή τέκνων, ύπολ'ογιζομένων και των 
εν στρατιωτική ή ναυτική υπηρεσία Οανόντων’ 6. ό βεβαρη
μένος διά δύο επιτροπειών, ή διά μιας μόνον έπιτροπείαςν 
αν είναι σύζυγος ή πατήρ’ 7. ό έχουν δημοσίαν υπηρεσίαν 
μακράν τής κατοικίας τοϋ άνηλίκου, έάν άποβαίνη δ σχερής 
ή έκπλήρωσις των έργων τοϋ επιτρόπου.

ΈπΙ τής αίτησε ως περί άπαλ.λ.αγής εφαρμόζεται ή παρά
γραφος 2 τοϋ προηγουμένου άρθρου.

Άρθρον 1628.
’Επιμέλεια περί τοϋ άνηλίκου. Ή επιμέλεια π.ρί τό πρό- 

σωπον τοϋ άνηλίκου, περιλαμβάνουσα τά έν αοθρω 1502 § 1 
οριζόμενα, άνήκει αυτοδικαίως εις τήν μητέρα, αν δεν υπά
γεται αΰτη εις τάς περιπτώσεις 2,7,8 καί 9 τοϋ άρθρου 1622. 
Τό δικαίωμα τοϋτο διατηρεί ή μήτηρ καί άν έλθη εις νέον 

“γάμον, εκτός άν τό" δτκχστήριόν, γνωμοδοτήαει τοϋ συγγε- 
νικοϋ συμβουλίου, κρίνη άλλως.

ΆρΟρον 1629.
Ό έπιθνήσκων γονεΰς διά διατάζεως τελευταίας βουλή - 

σεως δύναται νά όρση εις ποιον νά περιέλ.θηή περί τό προ
σώπου τοϋ άνηλ.ίκου επιμέλεια. Ή μήτηρ δεν έχει τοιοϋτο 
δικαίωμα έφ’ όσον δεν άνήκει εΐ αυτήν ή επιμέλεια τοϋ τέ
κνου.

“Αν ό έπιθνήσκων γονεΰς δεν ώρισεν, ορίζει τό δικαστή- 
ριον γνωμοδοτήσει τοϋ συγγενικού συμβουλίου.

Άρθρον 1630. ή ' / ;
'Ο έχων την επιμέλειαν τοϋ προσώπου τοϋ άνηλίκου δι

καιούται έν άνάγκη νά λ,άβη διά τοϋ δικαστηρίου τά άπαι- 
τούμενα σωφρονιστικά μέτρα.

'Ο έπιτροπος καί ό παρεπίτροπος, μή έχοντες τήν επι
μέλειαν ταύτην, ώς καί πας μέχρι καί τοϋ τετάρτου βαθμού 
έξ αίματος συγγενής, όφείλ.ουσι νά έπαγρυπνώσι περί τήν 
ανατροφήν τοϋ άνηλ.ίκου, άναφερόμενοι εις τό συγγενικόν 
συμβούλιου ή τό δικαστήοιον.

ΆρΟρον 1632.
ΓΙερίπτωσις ειδικής διαχειρίσεως. Ή διοίκησις τοϋ επί

τροπου δεν έκτείνεται καί έπί των περιερχομένων εις τόν 
ανηλ,ικον έκ διατάζεως τελευταίας βουλ.ήσεως ή έκ δωρεάς σύν 
τώ ορω νά μή έχη έπ’ αυτών τήν διοίκησιν ό έπιτροπος. Διά 
τήν διοίκησιν τούτων, έάν ό διαθέτης ή ό δωρητής δεν ώρισε 
πρόσωπον- τό δικαστηρίου, διορίζει ειδικόν επίτροπον.

ΆρΟρον 1633. - ' . 7 η"
’Εάν ό διαθέτης ή ό δωρητής καθώρισαν τρόπον διοική- 

σεως έπί των καταλειφθέντων ή έπιδοθέντων εις τόν άνή- 
λικον, έπιτρέπεται παρέκκλ.ισις τή συναινέσει τοϋ δωρητοϋ, 
αν οΰτος ζή καί ή συναίνεσις είναι εφικτή. Κατά πάσαν άλ.- 
λ.ην περίπτωσιν παρέκκλισις έπιτρέπεται μόνον άδεια τοϋ 
οικαστηρίου έφ’ όσον έπιβάλλ.εται έκ τοϋ συμφέροντος τοϋ 
άνηλίκου.

Άρθρου 1650.
’Αποδοχή κληρονομιάς. Ό έπιτροπος άποδέχεται τήν εις 

τον ανηλ,ικον περιερχομένην κληρονομιάν πάντοτε έπ’ ώφε- 
λεία άπογραφής.

Άρθρον 1662.
’Επιτροπεία έξωγάμου. Τό ά'/ήλτκον εξώγαμου τέκνου 

τελεί υπό έπίτροπον ή δέ επιτροπεία αύτοϋ είναι πάντοτε 
δοτή. ’Επίτροπος δύναται νά διορισθή καί ή μήτηρ αύτοϋ. 
Επί εκούσιας ή δικαστικής άναγνωρίσεως τής πατρότητας 

δύναται ωσαύτως νά διορισθή επίτροπος καί ό πατήρ. - - <;

ΆρΟρον 1663.
Ή επιμέλεια περί τού προσώπου τοΰ έξωγάμου τέκνου άή- 

•/ει ίίς τήν μητέρα. Τό δικαστηρίου δόναται νά ϊιατάξη αλ- 
λ,ως.

Άρθρου 1664.
Ό μή έχων τήν έπιμέλειαν τοϋ έξωγάμου τέκνου γονεΰς 

διατηρεί το δικαίωμα τής έπικοινωνίας μετά τοϋ τέκνου. 
Τά περί ταύτης κανονίζει ειδικώτερον τό δικαστηρίου.

'Af-Spov 1665.
Αί περί επιτροπείας ανηλίκων ϊιατάξεις, καΐλ’ ας περι

πτώσεις ίέν ορίζεται άλ.λ.ως, έφαρμόζονται και εις τήν επι
τροπείαν έάωγχμων τέκνων, άνεγνωρισμένο>ν ή μή. Καθή
κοντα συγγενικού συμβουλίου έκτελεί ό ε’.ρηνοίίκης.

Άρθρον 1687.
Ό ΰπό πατρικήν έξουσίαν ή ΰπό έπιτροπείαν ή κηδεμο

νίαν ήδη διατελών άνήλικος νά τεθή ΰπό άπαγόρευσιν ύπαρ- 
χόντων των όρων αύτής, έάν τοϋτο έπιβάλ,λεται έκ τοϋ συμ
φέροντος αύτοϋ.

ΆρΟρον 1696.
’Επιτροπεία έκ τοϋ νόμου. Ή έπιτροπεία τής άπαγορευ- 

θείσης γυναικός έπάγετατ αυτοδικαίως εις τόν σύζυγον. 
αύτής. ·'■·■.

'Η γυνή δύναται νά διορισθή έπιτροπος τοϋ άπαγορευ- 
θέντος συζύγου. · .... · .

Άρθρον 1697.. · ·-.
Προίξ ή άποκατάστασις τέκνου. Ό έπιτροπος τοϋ άπη- 

γορευμένου δύναται γνωμοδοτήσει τοϋ συγγενικού συμβου
λίου καί άδεια τοϋ δικαστηρίου νά προβή εις σύστασιν προι- 
κός ύπέρ τής θυγατρός τοϋ άπηγορευμένου, ή εις παροχήν 
περιουσίας προς χωριστήν άποκατάστασιν τέκνου αύτοϋ.
\ ΆρΟρον 1719. . ... . " .. . '

.’Ανίκανοι. ’Ανίκανοι προς σύνταξιν διαθήκης είναι : 1. 
οί μήπω συμπληρώσαντες τό δέκατου. όγδοον , έτος· 2. οί 
δικαστικώς άπηγορευμένοι· 3. οί ΰπό δικαστικήν άντίληψιν 
ένεκεν άσωτίας τελοϋντες· 4. οί κατά τόν χρόνον τής συντά
ξεως τής διαθήκης μή έχοντες συνείδησιν των πραττομένων 
ή ένεκα πνευματικής νόσου στερούμενοι τής χρησεως τοϋ 
λογικού.

'Η άνικανότης τοϋ δικαστικώς άπαγορευθέντος ή ΰπό 
δικαστικήν άντίληψιν άσώτου άρχεται άμα τή ύποβολή τής 
αίτήσεως, έφ’ ή έχώρησεν ή άπαγόρευσις ή ή άντίληψις.

, Άρθρον 1723.
Ανίκανοι πρός ιδιόγραφον. 'Ο άνήλικος καί ό μή δυνά- 

μενος νά άναγινώσκη χειρόγραφα δεν δύναται νά σύνταξη 
ιδιόγραφον διαθήκην.

Άρ·3ρ ον 1748.
’Ανίκανοι πρός μυστικήν. Ό άνήλικος καί ό μή ϊυνάυκνις 

να άναγινώσκη ’χειρόγραφα ιόν δύναται νά συν τάξη μυστικήν 
διαθήκην.

Άρθρον 1785.
Διάταξις ύπέρ τοϋ συζύγου. 'Η έν διαθήκη διάταξις τοϋ 

κληρονομούμενου ύπέρ τοϋ συζύγου αύτοϋ έν αμφιβολία 
είναι άκυρώσιμος, έάν ό μεταξύ αυτών γάμος είναι άκυρος, ή 
ζώντος τοϋ διαθέτου διελ.ύθη, ή αν ό διαθέτης έχων βάσιμου 
λ.όγον διαζυγίου έξ ύπαιτιότητος τοϋ τετμημένου συζύγου 
εϊχεν έγείρει τήν περί τούτου άγωγήν.. . - · ■

' ΆρΟρον 1820.
’Επιζών σύζυγος. *0 επιζών τών συζύγων καλ,εΐται ώς έξ 

άδιαθέτου κληρονόμος μετά μέν τών συγγενών τής πρώτης 
τάξεως εις τό τέταρτον μετά δέ τών συγγενών τών λ,οιπών 
τάξεων είς τό ήμισυ τής κληρονομιάς. ·

Έάν ύ επιζών τών συζύγων έγένετο κληρονόμος έξ άδια
θέτου μετά συγγενών τής δευτέρας, τρίτης ή τέταρτης τά
ξεως, λαμβάνει, εκτός τής κληρονομικής αύτοϋ μερίδος, ώς 
εξαίρετου τά έπιπλα, σκεύη, ίμάτια καί άλ.λα τοιαϋτα οικια
κά αντικείμενα, άτινα έχρησιμοποιούτο είτε ύπό μόνου τοϋ 
έπιζώντος είτε ύπ’ άμφοτέρων τών συζύγων. - -·



’Αποκλεισμός συζύγου. Το κληρονομικόν καί το επί του 
έξαιρέτου δικαίωμα τοϋ έπιζώντος των συζύγων αποκλείον
ται, έάν ό κληρονομούμενος, έχων βάσιμον λόγον διαζυγίου 
έξ ύπαιτιότητος τοϋ συζύγου, ειχεν εγείρει τήν περί τούτων 
αγωγήν.

Άρθρον 1831.
Προσδιορισμός κληρονομιάς. Προς υπολογισμόν τής 

νομίμου μοίρας λαμβάνεται, ώς βάσις ή κατάστασις καί ή 
άξια τής κληρονομιάς κατά τον χρόνον τοϋ θανάτου τοϋ κλη- 
ρονομουμένου,' άφαιρούμένων των χρεών καί των δαπανών 
κηδείας αύτοϋ καί άπογραφής τής κληρονομιάς. Π ροστίθεται 
εις τήν κληρονομιάν κατά τήν άξίαν τοϋ χρόνου τής παροχής 
παν δ,τι κατά τό άρθρον 1833 καταλογίζεται εις τήν νόμιμον 
μοίραν παντός μεριδούχου, ώς καί πάσα δωρεά έν ζωή τοϋ 
κληρονομουμένου, έφ’ όσον έγένετο εντός τής πρό τοϋ θανά
του αύτοϋ δεκαετίας καί δέν έπεβάλλετο έξ ιδιαιτέρου ήθικοΰ 
καθήκοντος ή έκ λόγων εύπρεπείας.

Κατά τόν υπολογισμόν τής νομίμου μοίρας τών γονέων δέν 
συνυπολογίζεται τό εις τόν έπιζώντα σύζυγον άνήκον έξαί- 
ρετον.
·.?■■ Άρθρον 1833.

Τά καταλογιζόμενα εις τήν νόμιμον μοίραν. Εις τήν νό- 
μιμον μοίραν καταλογίζεται κατά τήν άξίαν τοϋ χρόνου τής 
παροχής ή προίξ, ώς καί πάν δ,τι ό κληρονομούμενος παρε- 
χώρησεν έν ζωή εις τόν μεριδοϋχον ύπό τόν όρον νά καταλο- 
γισθή εις τήν νόμιμον μοίραν. ‘Ο καταλογισμός χωρεΐ καί αν 
εις τήν θέσιν τοϋ λήπτου κατιόντος υπεισέρχεται ώς μερι- 
δοϋχος έτερος κατιών.

Άρθρον 1834. 1
' ‘Υπολογισμός εις περίπτωσιν συνεισφοράς. Έάν υπαρ
χόντων πλειόνων κατιόντων θά ΰφίστατο έν τή έξ άδιαθέτο 
διαδοχή περίπτωσις συνεισφοράς ή νόμιμος μοίρα έκαστου 
κατιόντος προσδιορίζεται έπί τή βάσει τής έξ άδιαθέτου 
μερίδος, ήτις θά περιήρχετο εις αυτόν λαμβανομένης ύπ’ 
δψει τής συνεισφοράς. Ό διαθέτης δέν δύναται προς βλάβην 
μεριδούχου νά άποκλείση τόν τοιοϋτον υπολογισμόν έπί 
παροχής τοϋ έν άρθρω 1895 άριθ. 1 καί 2 είδους.

‘Η παροχή, ήτις λαμβανομένη ύπ’ δψει κατά τήν προηγου- 
μένην παράγραφον είναι συνάμα καταλογιστέα εις τήν νό
μιμον μοίραν κατά τό άρθρον 1833, καταλογίζεται εις 
ταύτην μόνον κατά τό ήμισυ τής άξίας αυτής.

. Άρθρον 1842.
Λόγος υπέρ συζύγου. Ό διαθέτης δύναται νά άποκληρώση 

τον σύζυγον αύτοϋ, έάν ούτος έγένετο ένοχος παραπτώ
ματος, ένεκα τοϋ οποίου ό διαθέτης ήδύνατο κατά τόν χρόνον 
τοϋ θανάτου του νά έγείρη αγωγήν περί διαζυγίου.

Άρθρον 18S9.
Κατηργήθη διά τοϋ άρθρου 53 ΕΐσΝΚΠολΔ. Τό άρθρ. 

1889 ειχεν ώς εξής : «Έάν έν τή διανεμητέα κληρονομιά 
ύπάρχη γεωργική έπιχείρησις άποτελοϋσα οικονομικόν σύ- 
νολον, τό δικαστήριον έπί δικαστικής διανομής δύναται νά 
έπιδικάση ολόκληρον τήν διανεμητέαν έπιχείρησιν εις τόν 
εκ τών κληρονόμων κρινόμενον ώς ικανοίτερον πρός έπω- 
φελή εκμετάλλευσιν. ‘Η έπιδίκασις γίνεται κατ’ αίτησιν 
τουτου καί σύν τή καταβολή τής κατά τόν θάνατον τοϋ 
κληρονομουμένου άγοραίας άξίας. Ή διάταξις αϋτη έφαρ- 
μόζεται καί έπί διανομής μόνον τής γεωργικής έπιχειρή- 
σεως, έάν αϋτη έκ διατάξεως τής διαθήκης περιήλθεν εις 
πλείονας».

Βλ. ήδη 483 ΚΠολ. Δ.
«1. Έάν έν τή κοινωνία ύπάρχη έμπορική, βιομηχανική, 

βιοτεχνική, μεταλλευτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή ά/λη 
επιχείρησις αποτελούσα οικονομικόν σύνολον, τό δικαστή- 
ριον δύναται αιτήσει τίνος τών κοινωνών νά έπιδικάση 
ολοκληρον τήν διανεμητέαν έπιχείρησιν εις τόν αιτοϋντα 
επι τή καταβολή χρηματικού ποσοϋ ίσου μέ τήν άγοραίαν 
αξίαν τής έπιχειρήσεως. Διά τόν καθορισμόν τής.· άξίας 
εφαρμόζονται αί διατάξεις τής $ 2 τοϋ άρθρου 4Β2. Έάν

Άρθρον 1822. πλειονες τών κοινωνών ζητήσουν τήν έπιδίκασιν εις αυτούς 
τής έπιχειρήσεως, τό δικαστήριον έπιδικάζει αυτήν εις; 
τόν κατά τήν κρίσιν του ίκανώτερον πρός έπωφελή έξακο- 
λούθησιν τής έπιχειρήσεως. 2. Ή αϊτησις πρέπει νά ύπο- 
βάλλεται μέχρι τής πρώτης έπ’ ακροατηρίου συζητήσεως.
3. * Η αϊτησις ενός ή πλειόνων κοινωνών περί έπιδικάσεως 
ολοκλήρου τής έπιχειρήσεως ιός οΐκονομικοϋ συνόλου, είτε 
αϋτη άποτελεΐ τό μοναδικόν περιουσιακόν στοιχεΐον τής' 
κοινωνίας είτε έν έκ τών πλειόνων τοιούτων, δύναται, συν- 
τρεχόντων σοβαρών λόγων δικαιολογούντων τήν μή δια
νομήν της, νά ύποβληθή εις τό δικαστήριον τής διανομής' 
καί πρό πάσης έκκαθαρίσεως ,ή άσκήσεως τής περί δια-, 
νομής άγωγής τής κοινής περιουσίας καί νά έκδικασθή' 
παρ’ αύτοϋ αύτοτελώς. Τό άρθρον 220 έφαρμόζεται καί 
έν προκειμένω».

Άρθρον 1895.
Ποιά συνεισφέρονται. Οί κατιόντες, κληρονομοϋντες έξ 

άδιαθέτου, ΰποχρεοϋνται κατά τήν διανομήν τής κληρονο
μιάς νά συνεισφέρωσι πρός άλλήλους : 1. πάσαν παροχήν 
γενομένην πρός αύτούς διά πράξεως έν ζωή ύπό τοϋ κλη ή 
ρονομουμένου είτε διά συστάσεως προικός, είτε πρός άπο- 
κατάστασιν ίδιου αύτών οίκου, είτε πρός έναρξιν ή έξακοξ 
λούθησιν έπαγγέλματος, έκτος άν ό κληρονομούμενος κατά: 
τήν παροχήν ώρισεν άλλως’ 2.πάσαν δαπάνην γενομένην· 
πρός έπαγγελματικήν μόρφωσιν τοϋ κατιόντος, έφ’ δσον 
ή δαπάνη αΰτη ύπερέβη τό άνάλογον πρός τήν περιουσιακήν 
κατάστασιν τοϋ κληρονομουμένου μέτρον, έκτος άν ούτος 
κατά τήν παροχήν ώρισεν άλλως· 3. πάσαν πρός αύτούς 
δωρεάν, έφ’ δσον ό κληρονομούμενος διέταξ τήν συνεισφοτ. 
ράν ή τόν καταλογισμόν αύτής εις τήν κληρονομικήν αύτών 
μερίδα. ' - ,νκ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ '
Άρθρον 115.

Τά άρθρα 653 εως 659 τοϋ Εμπορικού Νόμου άντικα- 
θίστανται ώς εξής :

«Έν περιπτώσει πτωχεύσεως τοϋ άνδρός ή -γυνή, έπι- 
φυλασσομένης τής διατάξεως τοϋ άρθρου 1432 τοϋ Αστι
κού Κωδικός άναλαμβάνει : 1) Τήν διαχείρισιν καί κυ-. 
ριότητα τών κατά τό άρθρον 1412 § 1 καί 1413 τοϋ Αστι
κού Κωδικός παρά τώ άνδρί εύρισκομένων είτε άκ.ινήτων 
είτε κινητών περιγραφομένων έν τώ προικοσυμφώνω. Τό 
αυτό ισχύει καί περί τών έξ έναλλαγής προερχομένων, έφ’ 
δσον άποδεικνύεται δι* έγγράφου βεβαίας χρονολογίας ότι 
τό ύπό τής γυναικός εις έναλλαγήν δοθέν δέν είχεν άποκτηθή 
διά χρημάτων τοϋ άνδρός. 2) Τήν διαχείρισιν τών εις 
προίκα έπιδοθέντων καί παρά τώ άνδρί εύρισκομένων 
είτε άκ.ινήτων είτε κινητών περιγραφομένων έν τώ προικο
σύμφωνο), έφ’ δσον κατά τό άρθρον 1414 τοϋ ’Αστικού 
Κωδικός ή κυριότης δέν μετεβιβάσθη εις τόν άνδρα. Τό 
αύτό ισχύει .καί περί τών έξ έναλλαγής προερχομένων έάν 
άποδεικνύεται δι’ έγγράφου βεβαίας χρονολογίας ότι τό 
ύπό τής γυναικός εις έναλλαγήν δοθέν δέν είχεν άποκτηθή 
διά χρημάτων τοϋ άνδρός.

Επιφυλασσόμενης τής διατάξεως τοϋ άρθρου 1396 § 2 
τοϋ ’Αστικού Κωδικός, πάσα άλλη περιουσία τής γυναικός 
τεκμαίρεται ύπέρ τής όμάδος τών δανειστών ώς κτηθεΐσα 
διά χρημάτων τοϋ άνδρός καί ώς άνήκουσα εις αυτόν, έφ’ 
όσον δέν άποδεικνύεται δι’ έγγράφου φέροντος βεβαίαν 
πρό τής ύποπτου περιόδου χρονολογίαν ότι ή περιουσία 
αϋτη άνήκει εις τήν γυναίκα άποκτηθεΐσα ούχί διά χρημά
των τοϋ άνδρός ή έκ. δωρεάς τούτου προς αύτην.

Ή διάταξις τοϋ άρθρου τούτου έχει έφαρμογήν έπί τών 
μετά τήν εισαγωγήν τοϋ ’Αστικού Κωδικός κηρυσσομένων 
πτωχεύσεων καί έφ’ δσον ό γάμος τελείται μετά τήν εισα
γωγήν τούτου.

Άρθρον 121.
Κατά τάς περιπτώσεις τών άρθρων 42. 46, 79, 105,111
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1352. 1417, 1504. 1508, 1511, 1512, 1515, 1524, 1550, 
1560, 1564, 1576,· 1591 § 2. 1592, 1594, 1595, 1600 § 2, 
1614. 1628, 1629. §2, 1630, 1633, 1636, 1639. 1641, 
1647, 164S, 1653. 1655, 1663, 1664, 1671, 1672, 1678, 
1682 ς 2, 1697, 1708 § 2. 1865, 1866, 1868, 1908, 1913, 
1917 $ 2, 1919, 1920, 1956, 1965, 2021, 2024, 2027, 
2028, 2031 τοϋ Αστικού Κώδ'.κος, ώς καί κατά τάς 
περιπτώσεις διορισμού ή παύσεως έπιτρόπου ή παρεπιτρό- 
—ου ή άπαγορεύσεως, τηρείται ή έν τη Πολίτικη Δικονομία 
όριζομένη διαδικασία έπ’ αναφορά.

’Επί χωρισμού προικδς διατηρείται ή μέχρι της εισα
γωγής τοϋ Κωδικός κρατούσα διαδικασία.

Έπί διαζυγίου διατηρείται επίσης ή μέχρι της εισαγωγής 
τοϋ Κωδικός κρατοϋσα διαδικασία.

Έν Κρήτη εφαρμόζεται έπί διαζυγίου ή συνήθης διαδι
κασία της αυτόθι Πολιτικής Δικονομίας. "Οσον άφορα 
δε την δικαιοδοσίαν τοϋ επισκόπου προς άπόπειραν διαλ- 
λαγής, εφαρμόζεται καί έν Κρήτη ή διάταξις τοϋ άρθρου 72 
τοϋ Καταστατικού νύαου τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος τής 
31 Δεκεμβρίου 1923.

ΝΟΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
--------  ------ -- ΒΙΒΛΙΟΝ-ΠΡΩΤΟΝ-■- -

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
.... Περί ’Εμπόρων

ί. Πάς ανήλικος χειράφετος τοϋ ενός ή τοϋ άλλου γένους, 
έχων ηλικίαν δεκαοκτώ έτών συμπληρωμένων, άν θέλη νά 
μεταχειρισθή τό όποιον ό πολιτικός νόμος (άρθρον 487) 
δίδει, εις αυτόν δικαίωμα τοϋ έμπορεύεσθαι, δεν δύναται 
ν’ άρχίση 'τάς έμπορικάς εργασίας μήτε νά λογισΟή ενή
λικος ώς προς τάς συμφωνίας τάς παρ’ αύτοϋ γενομένας 
δι’ επιχειρήσεις έμπορικάς, Α' άν δεν έλαβε προηγουμένως 
την άδειαν παρά τοϋ πατρός, ή, έν περιπτώσει θανάτου, 
νομίμου άπαγορεύσεως ή άπουσίας τούτου, παρά τής μητρός, 
ή έν έλλείψει τοϋ πατρός καί τής μητρός, παρά τοϋ συγγε
νικού συμβουλίου, δυνάμει διασκέμματος έπικυρωμένου παρά 
τοϋ πολιτικού δικαστηρίου- Β' άν περιπλέον τό έγγραφον 
τής άδειας δέν έκαταστιχώθη καί έτοιχοκολλήθη εις τό 
των έμποροδικών δικαστήριον τοϋ τόπου', ένθα, ό άνήλικος 
θέλει νά καταστήση την κατοικίαν του.

3. Ή διάταξις τοϋ άνωτέρω άρθρου έφαρμόζεται καί 
εις τούς μή έμπορευομένους άνηλίκους ώς πρός τάς έπιχει- 
ρήσεις I1) τάς όποιας τά άρθρα 632 καί 633 (Νόμου περί 
άρμοδιότητος των έμποροδικείων άρθρ. 3 καί 4) (*) όρί- 
ζουσιν έμπορικάς.

4. Ή γυνή δέν δύναται νά εμπορεύεται δημοσίως χωρίς 
την συναίνεσιν τοϋ άνδρός της.

5. Ή δημοσίως έμπορευομένη γυνή δύναται, χωρίς τής 
συναινέσεως τοϋ άνδρός αύτής, νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις 
άφορώσας τό έ μπόριόν της- εις την περίπτωσιν ταύτην 
συνυποχρεώνει καί τόν σύζυγον, άν ύπάρχη μεταξύ των 
κοινότης υπαρχόντων. Ή γυνή δέν λογίζεται δημόσιος 
έμπορος, όταν λιανοπωλ.ή μόνον τάς πραγματείας τής εμπο
ρίας τοϋ άνδρός της, άλλ.’ όταν αυτή έμπορεύεται χωριστά (3)m

6. Οί άνήλικοι έμποροι, οί μέ άδειαν, ώς άνωτέρω εί- 
ρηται, έφωδιασμένοι, δύνανται νά υποχρεώνουν καί υπο
θηκεύουν τά ακίνητά των κτήματα- δύνανται δε καί νά τά 
άπαλλοτριώνουν φυλ.άττοντες τάς διατυπώσεις των άρθρων 
457 καί έφεξής τοϋ πολ.ιτικοϋ νόμου.

7. Αί δημοσίως εμπορευόμενα'. γυναίκες δύνανται έπί- 
σης νά υποχρεώνουν, υποθηκεύουν καί άπαλλοτριώνουν τά 
ακίνητά των. Μολ,αταϋτα τά διωμολογημένα προικώα κτή
ματά των, όταν είναι ΰπό προίκειον διοίκησιν ύπανδρευ- 
μέναι, δέν δύνανται μήτε εις υποθήκην νά τεθούν, μήτε 
νά άταλλοτριωύοΰν είμή εις τάς ώριομίνας άτό τόν πολιτικόν 
νόμον περιπτώσεις, καί κατά τούς evui ϊιαγεγ.ροτμΐ·όνους τόπους.

ΝΥ 602 1915 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
Άρθρ. 13. «Μή συμπληρώσαντες τό 18 έτοε τής ήλικίας 

των δέν δύνανται νά γίνωσι δεκτοί ώς συνεταίροι. Οί κάτω 
τοϋ 21 έτους ανήλικοι, ώς καί αί έγγαμοι γυναίκες, δύνανται 
νά γίνωσι συνεταίροι άνευ τής άδειας τοϋ πατρός. τοϋ επι
τρόπου ή κηδεμόνος ή τής συναινέσεως τοϋ συζύγου, έφ’ 
όσον έχουσιν ίδιαν οικονομίαν».

"Αρθρ. 43. Έπί συνεταιρισμών μέ απεριόριστον ευθύνην 
έκαστος συνεταίρος έχει μίαν μόνον ψήφον εν τή συνελεύσει 
όσασδήποτε μετοχάς καί άν κατέχη. Έπί συνεταιρισμών μέ 
περιωρισμένην ευθύνην τό καταστατικόν δύναται νά όρίζη 
οτι συνεταίρος έχων πλ.είονας τών πέντε μερίδων έχει καί 
δευτέραν, ψήφον, άλλ’ έν ούδεμιά περιπτώσει δύναται ό συ
νεταίρος νά έχη πλ.είονας τών δύο ψήφων, όσασδήποτε μερί
δας καί άν έχη. Ό συνεταίρος εις ζητήματα άπαλ.λαγής άπό 
υποχρεώσεων αυτού πρός τον συνεταιρισμόν συνάψεως συμ- 
βάσεως πρός τόν συνεταιρισμόν στερείται ψήφου.
«Εις τούς οίνοποιητικοΰς, έλαιουργικούς, τυροκομικούς καί 
έπεξεργασίας οπωρών καί λ.αχανικών συνεταιρισμούς έπι- 
τρέπεται νά όρισθή διά τοϋ καταστατικού ότι ό αριθμός τών 
ψήφων έκάστου συνεταίρου θά είναι ανάλογος πρός τόν άρι- 
Ομόν τών υποχρεωτικών μερίδων τάς όποιας όφείλ,ει ούτος 
νά άποκτήση, ούδέποτε-όμως-ό άριθμός τών ψήφων έκάστου 
δύναται νά είναι ανώτερος τών πέντε όσασδήποτε μερίδας 
καί άν έχη. Έν πάση περιπτώσει ό άριθμός τών ψήφων έλατ- 
τοΰται άναλόγως, έφ’ όσον σταθερώς έλ.αττωθοϋν τά στοι
χεία έφ’ ών κατά τό καταστατικόν έβασίσθη ό καθορισμό 
τών υποχρεωτικών μερίδων, αί δέ έπί πλέον υποχρεωτικά! 
μερίδες καθίστανται προαιρετικαί».

«Επιτρέπεται μόνον εις τάς γυναίκας ή τά νομικά πρό
σωπα συνεταίρων ν’ άντιπροσωπεύωνται έν τή συνελ,εύσει 
δι’ άλλων συνεταίρων νομιμοποιούμενων δι’ απλής έπιστολ.ής 
κατατιθεμένης εις τήν συνέλευσιν, άλλ’ ούδείς συνεταίρος δύ- 
ναται νά άντίπροσωπέύη πλ.είονας τοϋ ενός».

"Αρθρο 16 Κ. Πολ. Δ. περιπτ. 10 '
10) αί διαφοραι αί άφορώσαι τόν καθορισμόν, τήν μείω- 

σιν ή τήν αϋξησιν διατροφής όφειλ.ομένης λόγω γάμου, δια
ζυγίου, συγγένειας ή άναγνωρίσεως τής πατρότςτος, ώς καί 
τόν προσδιορισμόν τής συνεισφοράς τής γυναικός διά τά βάρη 
τοϋ γάμου ή έν διαζυγίου διά τήν διατροφήν τοϋ τέκνου,

'··■'; ' "Αρθρο 17 Κ. Πολ. Δ. περιπτ. 1
1) αί διαφοραι αί άναφερόμεναι εις τήν επιμέλειαν τοϋ 

προσο'υπου τών τέκνων καί ιδία εις τήν άνατροφήν, έπίβλε- 
ψιν, έκπαίδευσιν, προσδιορισμόν τής κατοικίας αυτών καί 
εις τήν λ.ήψιν τών άναγκαίων σωφρονιστικών μέτρων, ώς 
καί εις τήν επικοινωνίαν αυτών μετά τών γονέων των,

• Άρθρο 592 Κ. Πολ_ Δ. παρ. 1
1. Τά άρθρα 1 έως 590 έφαρμόζονται καί έπί τών ειδι

κών διαδικασιών, πλ.ήν άν άντίκεινται εις είδικάς περί αυτών 
διατάξεις. ..: - - ■· - ·

- ■■; ' · Άρθρον 598 (616)
Ίκανότης πρός τό παρίστασθαι έπί δικαστηρίου χειραφέτων 

• άνηλ.ίκων καί ύπό δικαστικήν άντίλ,ηψιν τελ.ούντων
Οί χειράφετοι άνήλ.ικοι- καί οί ύπό δικαστ.κήν άντίλ,ηψιν 

δύνανται νά άσκοϋν τάς κατά τό άρθρον 592 § 1 άγουγάς καί 
νά έμφανίζωνται έπί δικαστηρίου κατά τήν έκδίκασιν αύτών 
άνευ συναινέσεως τοϋ κηδεμόνος ή τοϋ άντιλ.ήπτορος.

Άρθρον 612 (632)
-· . Προϋποθέσεις ύπάρξεως διεθνούς δικαιοδοσίας
1. Τά ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσίαν πρός έκδί- 

κασιν τών έν άρθρω 592 § 1 διαφορών έάν ό εις τών συζύ
γων είναι έλλην καί άν ακόμη δέν έχη ούτε είχεν κατοικίαν 
ή διαμονήν έν Έλλάδι ή έάν ή σύζυγος ήτο κατά τήν τέλ,ε- 
σιν τοϋ γάμου έλλήνις. _· _
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"Αρθρον 614 (635)
Έκδικαζόμεναι διαφοραί

1. Κατά τήν ειδικήν διαδικασίαν τών- άρθρων 615 Ιως 
622, εις τήν όποιαν εφαρμόζονται καί τά άρθρα 598, 600, 
601, 603, 605 καί 606 δικάζονται αί διαφοραί αί άφοοώσαι 

α) τήν άποκήρυξιν τέκνου,
β) Τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως σχέσεως 

γονέως καί τέκνου ή' πατρικής έξουσίας,
γ) Τήν άναγνώρισιν πατρότητος έξωγάμου τέκνου, 
δ) τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξειυς ή τής άκυ

ρότητος, εκούσιας άναγνωρίσεως ή νομιμοποιήσεως έξωγά- 
μου τέκνου ή τήν προσβολήν εκούσιας άναγνωρίσεως, 

ε) τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως ή" άκυρό
τητος υιοθεσίας ή τήν λύσιν αυτής.

ζ) τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως επιτροπείας 
ή' κηδεμονίας,

ζ) τήν έπιμέλειαν τοϋ προσώπου τοϋ τέκνου ή τήν επι
κοινωνίαν αύτοϋ μετά των γονέων του.

"Αρθρον 615 (636)
Διαφοραί περί έπιμελείας ή επικοινωνίας τέκνου

. Διαφοραί άφορώσαι τήν επιμέλειαν τοϋ προσώπου τοϋ 
τέκνου ή τήν επικοινωνίαν αύτοϋ μετά των γονέων του δύναν- 
ται νά είσχχθοϋν καί ενώπιον των πολυμελών πρωτοδικείων, 
έάν ένωθοϋν μετά τίνος των έν άρθρω 614 § 1 διαφορών.

7..." .. "Αρθρον 618 (639)
Δεδικασμένον · · •'Ά

’Αποφάσεις δεχόμεναι ή άπορρίπτουσαι ; *
α) τήν άποκήρυξιν τέκνου, _. . -
β) τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως σχέσεως 

γονέως καί'τέκνου ή πατρικής έξουσίας, ν.
γ) τήν άναγνώρισιν πατρότητος έξωγάμου τέκνου, 
δ) τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως ή άκυρό- 

τητος τής έκουσίας άναγνωρίσεως ή νομιμοποιήσεως έξω
γάμου τέκνου ή τήν προσβολήν έκουσίας άναγνωρίσεως, 

ε) τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως ή άκυρό
τητος υιοθεσίας ή λύσιν αυτής,
• ζ) τήν άναγνώρισιν ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως έπιτροπείας 
ή κηδεμονίας άνηλίκου, άποτελοϋν δεδικασμένον ύπέρ καί 
κατά πάντων, έφ’ όσον δεν ύπόκεινται ούδέ εις άναίρεσιν καί 
άναψηλάφησιν. Τό δεδικασμένον δεν ισχύει διά τον μή μετα- 
σχόντίχ τής δίκης τρίτον ό όποιος έπικαλεΐται ύπέρ έαυτοϋ 
σχέσίν γονέως ή τέκνου ή πατρικής έξουσίας.

"Αρθρον 619 (640)
Π αθητική νομιμοποίησις

1. ΤΙ άγωγή περί άποκηρύξεως τέκνου άπευθύνεται κατά 
τοϋ τέκνου καί τής μητρός αύτοϋ, έν περιπτώσει δέ θανάτου 
τής μητρός, κατά τών κληρονόμων της, άλλως άπορρίπτεται.

2. Ή άγωγή περί άναγνωρίσεως ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως 
σχέσεως γονέως καί τέκνου, πατρικής έξουσίας, έκουσίας 
άναγνωρίσεως ή νομιμοποιήσεως έξωγάμου τέκνου ή άκυ- 
ρότητος έκουσίας άναγνωρίσεως ή νομιμοποιήσεως άπευθύ- 
νεται, άσκουμένη παρά τίνος τών γονέων, κατά τοϋ έτέρου 
έξ αύτών καί τοϋ τέκνου, άσκουμένη παρά τοϋ τέκνου, κατ’ 
άμφοτέρων τών γονέων, άσκουμένη παρά τρίτου, κατ’ άμφο- 
τέρων τών γονέων καί τοϋ τέκνου καί, έν περιπτώσει θα
νάτου τίνος έξ αύτών, κατά τών κληρονόμων του, έν περι- 
πτώσει δέ άναγνωρίσεως παρά τοϋ πάππου, καί κατ’ αύτοϋ, 
άλλως άπορρίπτεται.

3. Ή άγωγή περί προσβολής έκουσίας άναγνωρίσεως
άπευθύνεται, άσκουμένη παρά τής μητρός, κατά τοϋ πατρός 
καί τοϋ τέκνου, άσκουμένη παρά τρίτου, κατ’ άμφοτέρων 
τών γονέων καί τοϋ τέκνου καί, έν περιπτώσει θανάτου τίνος 
ές αύτών, κατά τών κληρονόμων του, έν περιπτώσει δέ άνα
γνωρίσεως παρά τοϋ πάππου. καί κατ’ αύτοϋ, άλλως άπορ- 
ρίπτεται. '

4. Ή άγωγή περί άναγνωρίσεως ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως 
ή' άκυρότητος ή λύσεως υιοθεσίας άπευθύνεται, άσκουμένη 
παρά τοϋ υίοθετήσαντος, κατά τοϋ υίοθετηθέντος, άσκουμένη 
παρά τοϋ υίοθετηθέντος. κατά τοϋ υίοθετήσαντος, άσκουμένη 
παρά τρίτου, κατά τοϋ υίοθετήσαντος καί τοϋ υίοθετηθέντος 
καί έν περιπτώσει θανάτου τίνος έξ αύτών κατά τών κληρο
νόμων του, άλλως άπορρίπτεται.

5. ' Η άγωγή περί άναγνωρίσεως ύπάρξεως ή μή ύπάρ
ξεως έπιτροπείας ή κηδεμονίας άπευθύνεται, άσκουμένη παρά 
τοϋ έπιτρόπου ή κηδεμόνος, κατά τοϋ ύπό έπιτοοπείαν ή κη
δεμονίαν, άσκουμένη δέ παρά τοϋ ύπό έπιτροπείαν ή κηδε
μονίαν ή παρά τρίτου, κατά τοϋ έπιτρόπου ή κηδεμόνος, άλ- 
λ.ως άπορρίπτεται. .’

... "Αρθρον 620 (641)
Τρόπος επιδιώξεως ένδικου προστασίας ’ ,γΧ

Ή άποκήρυξις τέκνου, ή άναγνώρισις ύπάρξεως ή μή ύ·^ 
πάρξεως σχέσεως γονέως καί τέκνου ή πατρικής έξουσίας 
ή άναγνώρισις πατρότητος έξωγάμου τέκνου, ή άναγνώρισις, 
ύπάρξεως ή μή ’ύπάρξεως ή άκυρότητος έκουσίας άναγνωρί
σεως ή νομιμοποιήσεως έξωγάμου τέκνου, ή άναγνώρισις 
ύπάρξεως ή μή ύπάρξεεος ή άκυρότητος υιοθεσίας, ή άναγνώ- 
ρισις ύπάρξεως ή μή ύπάρξεως έπιτροπείας ή κηδεμονίας, ή 
προσβολή έκουσίας άναγνωρίσεως ή ή λ.ύσις υιοθεσίας έπι- 
διώκονται μόνον διά κυρίας ή παρεμπιπτούσης άγωγής.

"Αρθρον 681 Β.
1. Κατά τήν ειδικήν διαδικασίαν τών άρθρων 666 παρ.,1, 

667 καί 670 έως 676 δικάζονται αί διαφοραί άί άφόρο >αι 
α) τόν καθορισμόν, τήν μείωσιν ή τήν αϋξησιν διατροφής 
όφειλομένης λ.όγω γάμου, διαζυγίου, συγγένειας ή άναγνω-' 
ρίσεως τής πατρότητος, ώς καί τόν προσδιορισμόν τής συνειΓ' 
σφοράς τής γυναικός διά τά βάρη τοϋ γάμου ή έν διαζύγιο» διά' 
τήν διατροφήν τοϋ τέκνου καί β) τήν έπιμέλειαν τοϋ προσού- 
που τών τέκνων καί ιδία τήν άνατροφήν, έπίβλ.εψιν, έκπαί-' 
δευσιν, προσδιορισμόν τής κατοικίας αύτών, καί τήν ληψιν 
τών άναγκαίων σωφρονιστικών μέτρων, ώς καί τήν επικοί·; 
νωνίαν αύτών μετά τών γονέων.

2. Αί έν παραγρ. 1 διαφοραί, έάν ένωθοϋν μετά τίνος τών 
έν άρθροις 592 παράγρ. 1 ή 614 παρ. 1 διαφορών, δικάζονται 
κατά τήν ειδικήν διαδικασίαν τών άοθεων 593 — 612 ή 615
622»).· · . Λ

"Αρθρον 72S (773)
Επιδικαζόμενα’, απαιτήσεις.

1. Τό δικαστήριον δύναται ώς άσφαλ.ιστικόν μέτρον νά 
έπιδικάση έν όλ.ω ή έν μέρει προσωρινώς άπαιτήσεις

α) διατροφής έκ τοϋ νόμου, έκ συμβάσεως·ή έκ δ'.ατάξεως 
τελευταίας βουλ.ήσεως,

β) καθυστερημένων συντάξεων,

γ) κχθυσπερουμένων τακτικών ή έκτάκτων άποδοχών 
ύπό οίανδήποτε μορφήν ή άμοιβών ή αποζημιώσεων όφειλ.ο- 
μένων έκ τής παροχής έργασίας ή έξόδων γενομένων έξ 
άφορμής αύτής,
• δ) άποζημιώσεως ένεκα καταγγελίας τής συμβάσεως 
έργασίας ή έργατικοϋ άτυχήματος ή όφειλομένης έκ τής 
συμβάσεως έργασίας ή έκ παραβάσεως αύτής.

ε) άποζημιώσεως έν περιπτώσει μειώσεως ή άπωλείας 
τής προς έργασίαν ίκανότητος έκ τραυματισμού ή όπιυσδή- 
ποτε προσβολής τής ύγείας προσώπου τινός έξ οίασδήποτε 
νόσου, ώς καί τών έξόδων θεραπείας καί άναρροϋσεως.

ς) άποζημιούσεως έν περιπτώσει θανατώσεως προσώπου 
τινός ύπέρ έκείνων τών οποίων ήτο ο άποβιώσας ύπόχρεως 
εις διατροφήν έκ τοϋ νόμου κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου 
του,

ζ) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ορίζεται 
ύπό τών διατάξεων τοϋ ούσιαστικοϋ δικαίου [. . . ]
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"Αρθρου 729 (775)

Έκτασις προσωρινής . έπιδικάσεως
2. To προσωρινως επιόικαζομενον ποσον δέν δύνατχι να 

ύπερβή εν συνο/.ω το ήμισ/ τής πιθανολογούμενης άπαιτή- 
αεως, ουδέ τάς είκοσι χιλιάδας δρ'αχμάς, πλήν άν πρόκειται 
περί διατροφής έκ τοΰ νόμου, εκ συμβάσεως ή έκ διατάξεως 
τελευταίας βουλήσεως ή περί εξόδων θεραπείας ή άναρρώ- 
σεως ή άποζημιώσεως δια στέρησιν διατροφής.

"Αρθρο·/ 735 (781)
Προσωρινή ρύθμισις προσωπικών σχέσεων συζύγων 

ή γονέων καί τέκνων . ··. -

"Αρθρον 7.97 (-85S)
"Αδεια εις άνήλικον, άσκοϋντα πατρικήν έξουσίαν, επίτροπον, 

έμβρυωρόν. σύζυγον, έξ άπογραφής κληρονόμον, εκτελε
στήν διαθήκης—Άρμοδιότης
'Οσάκις κατά νόμον ζητείται προς ενέργειαν πράςεως ή 

παροχή άδειας εις τον άνήλικον, τον άσκοϋντα τήν πατρικήν 
εξουσίαν, τον επίτροπον, τον έμβρυωρόν, τον σύζυγον, τον 
έξ άπογραφής κληρονόμον, τον κηδεμόνα σχολαζούσης 
κληρονομιάς, τον έκκαθχριστήν κληρονομιάς καί τον έκτε- 
λεστήν διαθήκης, αρμόδιον είναι τό δικχστήριον της κατοι
κίας τοϋ ανηλίκου ή τοϋ ύπό έπιμέλειαν ή τοϋ συζύγου 
ή τό δικχστήριον της κληρονομιάς.

Το δικαστήριον δικαιούται νά διατάξη, παν έκ των περιστά
σεων ένδεικνυόμενον, ώς πρόσφορου ασφαλιστικόν μέτρον 
διά τήν ρύθμισιν των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των 
συζύγων ή των προσωπικών σχέσεων μεταξύ γονέων καί 
τέκνων καί ιδία να διατάξη τήν μετοίκησιν τοϋ ενός τών 
συζύγων, νά όρίση τά πράγματα τά όποια δικαιούται νά 
παραλάβη ό μετοικώ·/ πρός χωριστήν έγκατάστασιν, νά 
καΟορίση τον τρόπον τής χρήσεως παρ’ έκαστου τής οικίας 
ή τοϋ διαμερίσματος εις τό όποιον άπό κοινοϋ διαμέ-/ουν 
ή τών έπίπλων καί σκευών τά όποια άπό κοινοϋ χρησιμο
ποιούν, ώς καί νά ρυθμίση τά τής έπιμελείας τών τέκνων 
καί_ επικοινωνίας αυτών μετά τών γονέων των.. , .

"Αρθρον 796 (S57)
Διορισμός, αντικατάστασή ή παϋσις : συμβούλου επιτρόπου 

μητρός, έμβρυωροϋ, επιτρόπου, παρεπιτρόπου, ειδικού 
επιτρόπου, κι ίεμόνος. δικαστικού άντιλήπτορος—'Αρμό
διό της. V ''·-

1. 'Οσάκις κατά νόμον ζητείται ό διορισμός, ή άντι-. 
κατάστασις ή παϋσις συμβούλου εις τήν επίτροπον μητέρα 
ή 'έμβρυωροϋ, αρμόδιον είναι τό δικαστήριον είς τήν -περί-' 
φέρειαν τοϋ οποίου έχει τήν κατοικίαν της καί, έν ελλείψει- 
ταύτης, τήν διαμονήν της ή μήτηρ. 'Οσάκις κατά νόμον 
ζητείται ό διορισμός, ή άντικατάστασίς ή παϋσις επιτρόπου, 
παρεπιτρόπου, είδικοΰ επιτρόπου, κηδεμόνας δικαστικού 
άνφιλήπτορ.ος, αρμόδιον είναι τό .δικαστήριον. είς τήν περί-.” 
φέρειαν τοϋ όποιου .έχει-τήν κατοικίαν .του καί, έν έλλείψει 
ταύτης, τήν διαμονήν του ό ύπό επιμέλειαν.

2. Κατά τήν περίπτωσιν τοΰ άρθρου 1591 § 3 τοΰ 
αστικού κώδικος πρός υποβολήν τής αίτήσεως νόμιμόπόιοϋν-, 
ται ή έπίτροπος μήτηρ. οί συγγενείς οί οποίοι δύνανται να 
είναι μέλη τοϋ συγγενικοϋ συμβουλίου καί πας έχων έννομον 
συμφέρον. :

“Αρθρον 982 (1046)
Κατασχετά—’Ακατάσχετα

2. Έάν ήσκήθη άνακοπή παρά ττ/ος τών δανειστών, 
ό έπί τοϋ πλειστηριασμοϋ ύπάλληλος δεν δύνατχι νά προβή 
εις καταβολήν πρός τούς δανειστάς τών οποίων ή κατάταξις 
προσβάλλεται διά τής ανακοπής. Τό δικάζον τήν ανακοπήν 
δικαστήριον δύναται κατά πάσαν στάσιν τής δίκης τή αιτήσει 
τοϋ καθ’ ού ή άνακοπή νά διατάξη τήν καταβολήν έπί 
εγγυοδοσία.

________  Ν.Α. 17 ’Ιουλ./13 Αύγ.. 1923 '".' J -
Περί ειδικών διατάξεων έπί ανωνύμων εταιρειών

· "Αρθρον 7
ΚχτάΟεσις αναπαλλοτρίωτος γίνεται μόνον, α') ύπέρ νομι

κού-προσώπου ·μή μετερχομένου τήν εμπορίαν, β') ύπέρ 
ανηλίκου "ή -απηγορευμένου ή άσωτου, γ') λόγω ίσοβίας 
προσόδου ύπέρ ώρισμένου προσώπου, άλλα μόνον διά δι- 
καιοπραξίας αιτία ’ θανάτου, S’) λόγω προικός χάριν γάμου 
συσταΟέντος ή συσταθησομένου.

"Αρθρον 11 ;
1. Τό άναπαλλοτρίωτον' αίρεται :·
α') Έπί νομικών προσώπων διά τής διαλύσεως αύτών.’, 
‘β') Έπί άνικάνων διά τής λήξεως τής άνικανότητος.' 
γ') έπί ίσοβίας προσόδου διά τοϋ θανάτου τοϋ δικαιούχου, 

.δ'.) Έπί.προικός διά τής λήξεως τοϋ γάμου, άν πρόκειται 
περί ώρισμένου γάμου, διά τοϋ θανάτου δέ τής γυναικός έν 
πάση άλλη περιπτώσει.

• ?■ - Έκ τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης


