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 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1
Νομικά πρόσωπα

1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοί−
κηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντά τους 
συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο 
ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από 
αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.»

2. Το άρθρο 73 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό 
δεν ορίζουν διαφορετικά ή το αρμόδιο όργανο δεν απο−
φάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους 
που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Αν δεν 
υπάρχουν, ο ειρηνοδίκης διορίζει έναν ή περισσότερους 
εκκαθαριστές.»

3. Το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσ−
σει: 1. να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του κατα−
στατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το 
σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή 
περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη 
χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης 
και τους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό 
επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στον 
εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο 
του πρωτοδικείου.»

4. Το άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Τη διάταξη του ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση 
έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε 

υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίω−
μα να ανακόψει μόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτε−
παγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, 
καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.»

5. Το άρθρο 83 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή 
που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται αμέσως 
μετά την έκδοση της διαταγής του άρθρου 81.» 

Άρθρο 2
Τόκος επιδικίας

Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και εάν δεν είναι 
υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδό−
θηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρό−
θεσμο χρέος (τόκος επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου 
επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο 
του τόκου υπερημερίας, όπως ο τελευταίος ορίζεται 
εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία. Η προσαύ−
ξηση αυτή δεν ισχύει, εάν πριν από τη συζήτηση της 
αγωγής ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή 
ή συμβιβαστεί εξωδίκως, ή εάν δεν ασκήσει ανακοπή 
κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως. Με αίτημα 
του εναγομένου το δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτηση 
με το νόμιμο ή συμβατικό τόκο υπερημερίας. Η εξαίρεση 
ισχύει ιδίως για τις κατ’ εύλογη κρίση του δικαστηρίου 
επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτήσεις. Από τη δημο−
σίευση της οριστικής απόφασης που επιδικάζει εντό−
κως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά της 
διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας 
είναι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου 
υπερημερίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν 
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της οριστικής απόφασης.» 

Άρθρο 3
Διαζύγιο

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1438 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση.»

2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:
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«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν 
το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι 
μήνες πριν από την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους 
πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τε−
λευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρε−
ξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευ−
ταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέ−
πει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγρα−
φη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια 
των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει 
ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα 
με το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφω−
νία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την 
επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη 
διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται 
μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρ−
μόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, 
που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο−
δοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση 
του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 
Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά 
την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων 
τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο.»

Άρθρο 4
Διαθήκη

1. Το άρθρο 1769 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Συμβολαιογράφος, στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφεί−
λει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί το 
θάνατο του διαθέτη, αν πρόκειται για δημόσια διαθή−
κη, να στείλει αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη, και αν 
πρόκειται για μυστική ή έκτακτη, να παραδώσει αυτο−
προσώπως το πρωτότυπο αυτής στον ειρηνοδίκη στην 
περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος.»

2. Το άρθρο 1770 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Η μυστική διαθήκη πριν από την αποσφράγισή της για 
δημοσίευση εξετάζεται από τον ειρηνοδίκη, ενώ παρί−
σταται και ο συμβολαιογράφος και βεβαιώνεται ότι οι 
σφραγίδες είναι άθικτες. Κατά τη βεβαίωση αυτή μπορεί 
να παραστεί και όποιος έχει έννομο συμφέρον και να 
τις εξετάσει αφού το ζητήσει. Ο ειρηνοδίκης μπορεί 
πριν από την αποσφράγιση, ύστερα από αίτηση ή και 
αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει τους μάρτυρες που έχουν 
συμπράξει στην κατάρτιση της διαθήκης, κλητεύοντάς 
τους με επιμέλεια εκείνου που υπέβαλε την αίτηση ή 
του γραμματέα του ειρηνοδικείου.»

3. Το άρθρο 1771 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Για τη δημοσίευση της διαθήκης συντάσσεται πρα−
κτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και η 
βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία των εξωτερι−
κών ελαττωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 1721 
παράγραφος 4. Το πρωτότυπο στη μυστική ή έκτακτη 
διαθήκη με το περικάλυμμά του κατατίθεται στο αρχείο 
του ειρηνοδικείου, αφού προηγουμένως ο ειρηνοδίκης 
σημειώσει αμέσως ιδιοχείρως στο πρωτότυπο της δι−
αθήκης και το περικάλυμμά της τη λέξη «θεωρήθηκε», 
χρονολογήσει και υπογράψει τη θεώρηση και ο γραμ−
ματέας στέλνει αμέσως στον γραμματέα του αρμόδιου 
πρωτοδικείου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.»

4. Το άρθρο 1772 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αν ο διαθέτης δεν είχε την τελευταία του κατοικία ή 
διαμονή στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου που δημοσί−
ευσε τη διαθήκη, ο γραμματέας του δικαστηρίου στέλ−
νει αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης στον 
εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ή 
διαμονής του διαθέτη για να κατατεθεί στο αρχείο του 
πρωτοδικείου αυτού και να συνταχθεί σχετική πράξη 
που την υπογράφουν ο εισαγγελέας και ο γραμματέας 
του δικαστηρίου που παραλαμβάνει το πρακτικό. Όμοιο 
αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης αποστέλ−
λεται επίσης σε κάθε περίπτωση στον γραμματέα του 
πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους.»

5. Το άρθρο 1773 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Προξενική αρχή, στην οποία υπάρχει διαθήκη, οφείλει 
μόλις πληροφορηθεί το θάνατο του διαθέτη αν εδρεύει 
σε αυτή πολυμελές προξενικό δικαστήριο να τη δημο−
σιεύσει σε δημόσια συνεδρίαση του προξενικού αυτού 
δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 1769 
έως 1771 και σε κάθε άλλη περίπτωση να τη δημοσιεύσει 
στο προξενικό γραφείο ενώπιον δύο μαρτύρων και του 
γραμματέα του προξενείου, αν υπάρχει, καθώς και να 
συντάξει πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η 
διαθήκη. Το πρακτικό υπογράφεται από τον προϊστά−
μενο της προξενικής αρχής, τον γραμματέα και τους 
μάρτυρες. Στην ιδιόγραφη, μυστική ή έκτακτη διαθήκη 
το πρωτότυπο με το τυχόν περικάλυμμα, αφού θεω−
ρηθούν από τον προϊστάμενο της προξενικής αρχής 
κατά το άρθρο 1771, προσαρτώνται στο πρακτικό και 
φυλάσσονται στα αρχεία του προξενείου. 

Διπλό αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται από 
την προξενική αρχή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό στέλνει 
το ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα των πρωτοδικών 
της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, για 
να κατατεθεί στο αρχείο αυτού του πρωτοδικείου κατά 
το άρθρο 1772 και το άλλο αντίγραφο στον γραμματέα 
του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους.»

6. Το άρθρο 1774 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί το θάνατο 
του διαθέτη να την εμφανίσει για δημοσίευση στον 
ειρηνοδίκη είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής 
του διαθέτη είτε της δικής του διαμονής. Η δημοσίευση 
γίνεται κατά το άρθρο 1771. Η διάταξη του άρθρου 1772 
εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση.»

7. Το άρθρο 1776 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αυτός που ζητεί να δημοσιευθεί ιδιόγραφη διαθήκη 
ενώπιον του ειρηνοδίκη μπορεί κατά τη δημοσίευσή 
της να προσαγάγει δύο μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν 
ενόρκως για τη γνησιότητα της γραφής ή της υπογρα−
φής του διαθέτη. Ο ειρηνοδίκης αφού ακούσει τους 
μάρτυρες μπορεί κατά τη δημοσίευση της ιδιόγραφης 
διαθήκης να την κηρύξει επιπλέον κυρία.»

Άρθρο 5
Κληρονομητήριο

1. Το άρθρο 1956 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ο ειρηνοδίκης, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, 
του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δι−
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μή σύνταξης ή βοηθήματος διαφορές υπάγονται στη 
δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γ. Επικουρούν 
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον Επίτροπο 
Επικρατείας και τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας στο 
έργο τους.

5. Οι δόκιμοι Εισηγητές και οι Εισηγητές της Γενι−
κής Επιτροπείας της Επικρατείας: Α. Επικουρούν τον 
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον Επίτροπο Επι−
κρατείας, τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας και τους 
Παρέδρους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας 
στο έργο τους. Β. Μπορούν να παρίστανται και να 

προτείνουν σε υποθέσεις στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Γ. Δύναται να τους ανατεθεί η αρμοδιότητα 
της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
αυτού.

Άρθρο 32 Δ 
Διεθνής συνεργασία

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας δύναται να συ−
νεργάζεται με ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς.»

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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Άρθρο 113
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 2α Απρι−
λίου 2012, εκτός των διατάξεων του άρθρου 110, στις 
οποίες ορίζεται διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 




