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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡ. 1438 ΚΑΙ 1441 ΑΚ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Με το άρθρο 22 του Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α’ 201/22-12-2017) αντικαθίστανται τα άρθρα 1438 και 1441 του ΑΚ για
το συναινετικό διαζύγιο ως εξής:
« Άρθρο 22
Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο
1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1438
Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλ‐
λεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία
μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».

2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1441
1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν
τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των
συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για
καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και
από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από
τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό
πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί
μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της
συμφωνίας.
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος
πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με
αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη
συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως
ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη του‐
λάχιστον.
3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς
και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη
διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους
πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα
ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.
β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της πα‐
ραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύ‐
γων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμμα‐
τεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου
που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία
βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες
των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιο‐
γραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδια‐
σμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει
να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπο‐
γραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια,

επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη
αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί
στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επι‐
κυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η
επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρο‐
νικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντι‐
γράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο
όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».
3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν
καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικα‐
στήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που
ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.
4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται
η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών,
ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία
συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πρά‐
ξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην
Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου
τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι
υποχρεωτική.»

Με τον ίδιο νόμο τροποποιούνται διατάξεις του ΚΠολΔ, του Π.Κ. του ΚΠΔ του ΚΔΔ αλλά και του Κώδικα περί Ναρκωτικών.
Συνοπτικά, οι τροποποιήσεις στον πίνακα που ακολουθεί:
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 23Ν.
4509/2017

Τροποποίηση του άρθρου 686 του ΚπολΔ (Ασφαλιτικά μέτρα)

Άρθρο 42Ν.
4509/2017

Εισαγεται «Κεφαλαιο Θ΄» στο Βιβλιο Πεμπτο (Ασφαλιστικα Μετρα) του ΚΠολΔ αποτελουμενο απο ενα αρθρο με αριθμο 738Α, ως
εξης: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ»

Άρθρο 63Ν.
4509/2017

Τροποποίηση του άρθρου 96 του ΚΠολΔ (Πληρεξουσιότητα)

Ποινικός Κώδικας
Άρθρο 27 Ν. 4509/2017

Αντικαθιστά το άρθρο 358 ΠΚ (παραβίαση υποχρέωσης διατροφής)

Άρθρο 61 Ν. 4509/2017

Τροποποιεί τα άρθρα 315 (έγκληση) και 334 ΠΚ (διατάραξη οικιακής ειρήνης)

Άρθρο 21 Ν. 4509/2017

Καταργεί τα άρθρα 38 έως 41 ΠΚ (εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό)

Άρθρο 1 Ν. 4509/2017

Αντικαθιστά το άρθρο 69 ΠΚ (Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών)

Άρθρο 2 Ν. 4509/2017

Αντικαθιστά το άρθρο 70 ΠΚ (Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου)

Άρθρο 3 Ν. 4509/2017

Προστίθεται άρθρο 70Α ΠΚ (Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής)

Σημείωση: Βλέπε και άρθρα 9 έως 20 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69 ΚΑΙ 70Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)
Κώδικας Ποινικης Δικονομίας
Άρθρο 4 Ν. 4509/2017

Τροποποιεί το άρθρο 282 ΚΠΔ (Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι)

Άρθρο 5 Ν. 4509/2017

Τροποποιεί το άρθρο 313 ΚΠΔ (Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο)

Άρθρο 6 Ν. 4509/2017

Τροποποιεί το άρθρο 315 ΚΠΔ (Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι)

Άρθρο 7 Ν. 4509/2017

Προστίθεται άρθρο 486Α ΚΠΔ

Άρθρο 8 Ν. 4509/2017

Τροποποιεί τα άρθρα 500 ΚΠΔ (Προπαρασκευαστική διαδικασία) και 555 ΚΠΔ

Άρθρο 41 Ν. 4509/2017

Τροποποιεί το άρθρο 308Α ΚΠΔ (Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ' εξαίρεση)

Άρθρο 50 Ν. 4509/2017

Τροποποιεί το άρθρο 340 ΚΠΔ (Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου)

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 25Ν.
4509/2017

Τροποποιεί τα άρθρα 70 ΚΔΔ (Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης, 92 ΚΔΔ (Προσβαλλόμενες αποφάσεις), 110 ΚΔΔ (Διαδικασία), 126
ΚΔΔ (Άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων), 139Α ΚΔΔ, 142 ΚΔΔ (Περιπτώσεις), 218 ΚΔΔ (Αρμόδιο δικαστήριο), 277 ΚΔΔ

Προεδρικό Διάταγμα 18/1989
Άρθρο 26

Τροποποιεί τα άρθρα 33 και 53 του Π.Δ. 18/1989

Άλλες τροποποιήσεις με ενδιαφέρον
Άρθρο 31

Τροποποίηση άρθρου 61 Κώδικα Δικηγόρων (Υποχρέωση προκαταβολής παράστασης)

Άρθρο 28

Τροποποιήση του Ν. 4139/2013 (ναρκωτικά, καλλιέργεια κάνναβης)

Άρθρο 30

Τροποποιήση των άρθρων 3 και 107 του Κώδικα Συμβολαιογράφων

Άρθρο 29

Τροποποίηση του άρθρου 20 Ν. 4039/2012 (φιλοζωικό σωματείο ως πολιτικώς ενάγων)

Άρθρο 32

Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 39

Τροποποίηση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 48

Τροποποιήσεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ

Άρθρο 49

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Πηγή : https://www.lawspot.gr/nomika-nea/oles-oi-tropopoiiseis-se-kodikes-me-ton-n-4509-2017-ak-kpold-pk-kpd-kdd-ka

