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Αρθρο 1372

ΚΕΦΑΜΙΟ ΤΡΙΤΟ
to p o s και ûKupcooipos yâpos
1 0 7 9 Ακυρος και ανυπόατατος γπμος/AKupos είναι μόνο ο yâpos που έγινε κατά παράβαση ίων άρθρων 1350
I V I f a έωε 1352,1354,1356,1357 και 1360. Δεν είναι άκυροε ο yâpos, εφόσον έχει γίνει η δήλωση ίου άρθρου
1367 npos το δήμαρχο π τον πρόεδρο ms Koivoimas π το νόμιμο αναπληρωτή tous, έστω και αν έχουν παραλειφθεί οι
άλλοι όροι ms xéflsons.
fapos που έγινε xtupis να τηρηθεί καθόδου évas από tous mnous που προβλέπονται σιο άρθρο 1367 είναι ανυπόοταιοε.
Βιβλιογραφία: Αφουξενίδηε, Η αναπλήρωσα ms πατρικήε συναινέσεωε npos τέλεσιν γάμου ms ανηλίκου 6ι! αποφάσεω$ του Δικαστηρίου, ΝοΒ 1957, 284‘ Βαβούοκοε, Γνωμοδότηση, ΕΕΝ 1967, 814' Γαζ/75, Το δίκαιον
του γάμου και των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων κατά το σχέδιον ΑΚ, θέμ. 1935, 59’ Γ εωργιάδηε Ασι.,
Ο γάμο$ του αθέου, Αρμ 1972, 385' Γ εωργίου/Κατράε, Ο ηολιτικόβ γάμοε, ΑρχΝ 1982, 193' Γ ’αννόηουβοε
Γ , Σκέψει$ nvés επί του παραδόξου των χωλών γάμων, ΕΕΝ 1972, 664' Γ tawoùfîns, θέματα εφαρμαγπ$ του
ν. 1250/1982, Αρμ 1983, 828' Γ ουήιμήε, Το υποχρεωτικόν ms ιερολογία$ επί των εν τη Αλλοδαπή γάμων
Ελλήνων ορθοδόξων κατά τον Αστικό Κώδικα, θέμ. 1950, 585' Δασκαρόβηε, θέματα του τύπου συστάσεωε
του γάμου, Αρμ 1991, Τ Δωρήε, Σχόλιο, ΝοΒ 1984, 1557' Δωρόθεοε Mmponoßkns Ααρίσηε, ΠεριπτώσεΐΞ
μικτών γάμων, θέμ. 1954, 617' Ευαγγεβίδου-Τσικρικά, Γάμοε μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου: «Η υπόθεση
ms Τήλου» eus ένα παράδειγμα ms μεθοδολογία5 του ιδιωτικού δικαίου, ΕφΑΔ 2009, 1283' Eupuyévns, Σχόλιο
ΕΕΝ 1954, 119' ο ίδιοε, AviKavôms npos σύναψιν γάμου λόγω ασυνειδησιαε ηραπομένων, θέμ. 1955, 132'
Ζαούσηε, Έννοια και τύχη ανυποσιάιου γάμου εξ anoipstos ουσιαστικού, διαπροσωπικού και ιδιωτικού διεθνούε
δικαίου1επιμέλεια τέκνων γεννηθέντων εξ ανυπόστατου γάμου μεταξύ ετεροθρήσκων, ΕΕΝ 1952, 544’ Κοηακάκηε, ΠολιτικόΞ γάμοε, ΕΕΝ 1973, 742' Κορφιάτηε, Η συγγνώμη ηλικίαε npos εγκυροποίησιντου ακύρου γάμου
ανηλίκου, παρέχεται συννόμωε υπάτου δικαστηρίου και μετά την ενηλικίωσίντου, ΝοΒ 1988, 1010' Κουμάντοε,
Πολιτικόε γάμο5 ηου έγινε από δήμαρχο άλληε περιφέρειαε είναι ανυπόστατοε, ΕλλΔνη 1989, 1298' Κούρτηε,
Οι προξενικοί γάμοι αλλοδαπών στην Ελλάδα, Αρμ 1990, 616' Κρίσηη-Νικοβετοπούβου, Ανυπόστατο$ γάμο s
και τέκνα εξ αυτού, ΝοΒ 1973, 70S' η ίδια, Γνωμοδότηση, ΝοΒ 1967, 955' Κωσταράε, Η ιεροτελεστία ω$
TÛnos γάμου, ΝοΒ 1980, 417 ‘ ο ίδιοε, Ο συστατικό$ τύηοε του γάμου, ΕΕΝ 1968, 200’ ο ίδιοε, Ο ανυπόστατοε
γάμοε προσώπων ίου αυτού φύλου, ΕΕΝ 1974, 152’ ο ίδιοε, Σχέσΐ3 θρησκευτικού και πολιτικού γάμου, ΕΕΝ
1990, 213' Μανωβεδάκηε, Σχόλιο, Αρμ 1986, 591 * Μαριδάκηε, Γνωμοδότηση, ΕΕΝ 1950, 69 Τ ο ίδιοε, Γνω
μοδότηση, ΕΕΝ 1974, 3 Γ ο ίδιοε, Γνωμοδότηση θέμ. 1949, 5' ο ίδιοε, Γάμοε Ελλήνων Ορθοδόξων eis την
αλλοδαπήν, θέμ. 1953, 1129' MixanßiÖns-Νουάροε, Ο γάμοε 6Γ αντιπροσώπου και το κόρο$ αυτού, ΑΙΔ 1948,
133' Μπαβήε Αχ., Ο γάμο$ των ανηλίκων περιορισμένηε δικαιοπρακιικήε ικανότητοΞ και η aKupôms αυτού,
ΝοΒ 1955, 817' Μηενζερμάχερ-Γψούσηε, Γνωμοδότηση, ΝοΒ 1973, 150' ο ίδιοε, Διεθνείε γάμοι, Αρμ 1968,
5' Πανσγόπουβοε Κ , Γάμοε - Σύμφωνο συμβίωσηβ - Ελεύθερη ένωση (2010)' ο ίδιοε, Η διαφορά φύλου
στο γάμο και στη συμβίωση, ΑρχΝ 2011, 405' Πανσγόπουβοε, Mapiupss του Ιεχωβά κλπ., ΝοΒ 1969, 513'
ο ίδιοε, Ο ηολιτικό5 γάμοΞ, ΕΕΝ 1976, 417- Παπαδημητρίου Κ Ι. , Σημείωση, ΝοΒ 1978, 239’ Παηαζήση, Ο
γάμοε προσώπων του ίδιου φύλου:'EyKupos, ÔKupos ή ανυπόστατοε;, ΧρΙΔ 2009, 851 ’ Πράτσικαε, Θέμ. 1948,
408’ Σακεββαροηούβου-Παρισάκη, Η προστασία του ελαττωματικού γάμου (1982)’ Σεργίδηε, Παρατηρήσει
επί του κυπριακού νόμου γάμου του 2003, Αρμ 2004, 661 * Σπυριδάκηε, Κληρονομικά δικαιώματα τέκνων κλπ.,
ΝοΒ 1985, 219* Σταθέαε, θρησκευτικό$ και πολιτικόε γάμσε (1982)* ο ίδιοε, Σχόλιο, ΕλλΔνη 1990, 445’
Τρωιάνοε, Το δίκαιο του θρησκευτικού γάμου μετά το ν. 1250/1982, ΝοΒ 1982, 593' Τρωιάνοε/Πουβήε, Εκ
κλησιαστικό δίκαιο2 (2003)’ Τσαντίνηε, ΔιεθνήΞ δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων σε γαμικέε Ôiacpopés
(Καν 2201/2003) (2008)' Φραγκίσταε, Πολιτικό5 και θρησκευτικόε yâpos, Νομικοί Μελέται III (1987), σ. 1675'
Xpiotocpißonoußos, Ελληνικόν εκκληοιαστικόν δίκαιον2 (1965)' Ψαρράκηε, Τινά περί του KÙpous γάμου κλπ.
μεταξύ Αγγλίδοε καΓΕλληνοε Ορθοδόξου, ΕλλΔνη 1976, 211.

Α. Γενικά. Οι ΑΚ 1372 επ. ρυθμίζουν με αποκβειστικό και αυτοτεβή τρόπο την ελαττωματικότητα και ιδίωε την

1

ακυρότητα ίου γάμου σε απόκλιση από τα γ ε ν ικ ο ί ισχύοντα επί συμβάσεων. Ο ΑΚ διακρίνει tous ελαττωματικούε γάμουε σε άκυρουε (ΑΚ 1372 εδ. σ'), ακυρώσιμουε (ΑΚ 1374, 1375) και ανυπόστατουε (ΑΚ 1372 εδ.
Ο νομιζόμενοε γάμοε (ΑΚ 1383* βλ. κατωτέρω) δεν είναι ιδιαίτερη κατηγορία ελαττωματικού γάμου· π
ρύθμισή του αφορά μόνον τα αποτελέσματα ms ακύρωσηε ( Γεωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 1 * Δασκαρόßns I, σ. 122).

I. Αποκλειστική ρύθμισα. Η ρύθμιση ms a p p o in ta s και ms ακυρωσίαε είναι αποκήειστική με την έννοια όχι άββοι
~ηλην των pnxens στην ΑΚ 1372 οριζόμενων- βόγοι ακυρόιηταε ή ακυρωσίαε (που προβλέπονται για άλλεε
συμβάσειε) ή άββα κωβύματα γάμου, που δεν προβλέπονται στον ΑΚ (ή που δεν ισχύουν πβέον. Τρωιάνοε/
Πουβήε, σ. 468 επ.), δεν ισχύουν cos λόγοι ακυρότηras ή ακυρωσίαε του γάμου (ΕφΑΘ 9 7 6 /1 9 9 6 ΕλλΔνη
1996, 1618). «Δεν είναι έτσι άκυροε ο γάμοε λ.χ. λόγω ανηθικότηταε ( Κουνουγέρη-Μανωήεδάκη I3, σ. 118),
ή λόγω eiKOViKômxas ( Γεωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 5), ειδικότερη περίπτωση m s onoias αποτελεί ο λεγόμεToaviivns
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vos «λευκόε γάμοε» (αντιθέτου, άκυρη είναι η συμφωνία ίω ν μελλονύμφων, ή χων συζύγων, με περιεχόμενο
την ανυπαρξία μεταξύ xous συμβιώσεων κατά τη διάρκεια του γάμου: ΕφΑΘ 9 7 6 /1 9 9 6 ΕλλΔνη 1996, 1618).
Εφόσον πάντων διά «λευκού» ή «εικονικού» γάμου οι σύζυγοι έχουν eus κύριο σκοπό να καταστρατηγήσουν
δ ια τά ξ ε ι λ.χ. φορολογικέε, ή περί κτήσηΞ ιθαγένειαε, ή Ιδίων, περί εισόδου και ôiapovns στην χώρα (βλ.
άρθρο 33 § 2 του Ν. 2 9 1 0 /2 0 0 1 ), μπορεί κατά περίπτωση να κριθεί ότι τα συγκεκριμένα ευνοϊκά αποτελέ
σματα διοικητικού δικαίου που προβλέπουν οι διατάξει s auxés (στο πραγματικό των οποίων ηροβλέπεχαι η
σύναψη γάμου) δεν επέρχονται, Ιδίων απασχολεί την νομολογία το ζήτημα τη s άδειαε ηαραμονήε αλλοδαπών
(ΔΕΚ Υηόθ. 0 1 0 9 /2 0 0 1 , απόφ, 23.9.2003 ΕλλΔνη 2004, 616, 618. Το ΔΕΚ, σκέψ εν 57, 58, κάνει λόγο
για «πραγματικό» γάμο, αντιπαραθέτοντάε τον με τον «εικονικό» γάμο* το ΣτΕ 1018/2001 ΕΔΔΔ 2 0 0 1 , 487 επ.,
με παρατ. Παπακωνσταντίνου, κάνει λόγο για «πραγματική συμβίωση» και εάν αυτή δεν υπάρχει, «δεν απαιτεί
ται προηγούμενη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου περί ακυρώσεων ή λύσεων του γάμου»* ΣτΕ 2 4 0 0 /2 0 0 0
Nopos). Δεν πρέπει να ηαραβλέπεται όχι στο πραγματικό παρόμοιων διατάξεων (άρθρο 33 § 2 του Ν.
2 9 1 0 /2 0 0 1 , όπων και το προϊσχύσαν άρθρο 19 του Ν. 1975/1991), όπων auxés νομολογιακά ερμηνεύονται,
προβλέπονχαι (εμμέσων) όχι μόνον η σύναψη του γάμου, αλλά και η «πραγματική συμβίωση» cos περαιτέρω
προϋπόθεση για να χορηγηθεί το ευμενέε διοικητικό μέτρο (πρβλ. ΣτΕ 17 0 0 /2 0 0 3 Nopos* ΣτΕ 1421/2002
Νόμοε* 1018/2001 Nopos* 2 4 0 0 /2 0 0 0 ό.π.* ΔΠρΑΘ 10635 /2 0 0 8 Νόμοε* 9 2 6 1 /2 0 0 8 Nopos* 7 3 6 4/2 008
Nopos* 8 3 4 /2 0 0 8 Nopos: «εφ’ όσον υφίσταται γάμοε ελληνίδαε ή έλληνα υπηκόου με αλλοδαπό ή αλλοδα
πή και πραγματική συμβίωση χων συζύγων στην Ελλάδα»). Μόνον εφόσον ο iÔios ο νόμοε Θέτει συγκεκριμένεε
xéxoïss ηροϋποθέσεν αποφεύγονται ερμηνευτικέε αηόπειρεε να παρακαμφθεί η νομοθετική βούληση που
πάνιωε δεν αναγνωρίζει την έννοια του «εικονικού» γάμου. Τέτοιεε ερμηνευτικέε απόπειρεε είναι και συνταγ
ματικά οριακέε αλλά και λογικά ασχαθείε Ιδίων όταν επιστρατεύουν έννοιεε όπων «ισχυρή έγγαμη συμβίωση»,
ή «μη βιωσιμότητα του γάμου», ή όταν υπεισέρχονται σε επεξεργασία «κριτηρίων» (λ.χ. διαφορά ηλικίαε) έκτω ν
οποίων κρίνεται το εάν ο γάμοε είναι «εικονικόε» (πρβλ. xis σχετικέε κρίσ εν xns διοίκησηε που αποκρούουν π
ΣτΕ 2 0 6 3 /2 0 0 3 Nopos και η ΔΠρΑΘ 4 5 8 /2 0 0 8 Nopos* πρβλ. ôpcos και ΔΠρΑΘ 11236 /2 0 0 8 Nopos* sni'ons
μ ά λ λ ο ν xcopis λόγο υπερβολική και η διατύπωση, ΣτΕ 1906/2 003: «Γάμοε όμων Ελληνίδαε ή Έλληνα πολίτη
με αλλοδαπό ή αλλοδαπή δεν απολαμβάνει προστασίες ούτε από τον νόμο ούτε από xis ο ν άνω συνταγματικέε
δ ια τά ξ ει, εάν δεν συντρέχει στο πρόσωπο των συζύγων πρόθεση εγγάμου συμβιώσεων στην Ελλάδα»* θα
αρκούσε να λεχθεί ότι, εφόσον δεν υπάρχει και το στοιχείο xns έγγαμηε συμβίαχνν στην Ελλάδα, νομίμων δεν
χορηγείται άδεια παραμονή s).
Κατά τα λοιπά όμων (λ.χ. ίδρυση δεσμών σ υ γ γ έ ν ε ^ και αγχιστείαε) ο «εικονικόε» γάμοε θεωρείται έγκυροε
(ΑΠ 7 8 9 /1 9 7 8 ΝοΒ 1979, 569). Ά λλα κωάύματα, όπων η ιδιότητα του κδηρικού ή του μοναχού (κώλυμα για
την σύναψη θρησκευτικού γάμου Τρωιάνοε/Πουδήε, σ. 466 επ., 542) δεν καθιστούν τον γάμο άκυρο ( Τρωιάνοε/Πουδήε, σ. 529, 530 και σημ. 1, 2). Αποκλίσειε ισχύουν και cos npos xous λόγουε aKupcooias του γά
μου σε σχέση με tous λόγουε ακυρωσίαε των λοιπών δικαιοπραξιών.Έτσι δεν συνιστά λ.χ. λόγο ακυρωσίαε
του γάμου ακόμη και η ouasooÔns πλάνη eus npos την περιουσιακή κατάσταση του συζύγου (ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη I3, σ. 118).

4

II. Αυτοιέθεια ιη$ ρύθμιαηε. Η ρύθμιση ειδικά xns ακυρόιηταε γάμου είναι αυτοτεδήε υπό την έννοια όχι τόσον οι
λόγοι ακυρότηχαε όσο και οι συνέηειεε αποκλίνουν από λόγο us και συνέπειεε ακυρότηχαε άλλων συμβάσεων:
Ο άκυροε γάμοε παράγει όλεε τιε έννομεε συνέπεiés του μέχρι να ακυρωθεί με (αμετάκλητη) δικαστική απόφα
ση. Η συνέπεια αυτή ομοιάζει με την ακυρωσίαιων λοιπών δικαιοπραξιών (η ακυρωσία ηροβλέπεχαι και ειδικών
cos ελάττωμα του γάμου σε περίπτωση πλάνηε, ΑΚ 1374, ή απειλήε, ΑΚ 1375* βλ. κατωτ.). Εξάλλου ηροβλέπονται ειδικέε προϋποθέσει θεραπείαε ορισμένων ελαπωμάχων (βλ. κατωτ. ΑΚ 1373). Η εν γένει ρύθμιση xns
ελαπωματικότηταε είναι enions ιδιαίτερη, αφού ρητώ$ ηροβλέπεχαι, ειδικά για τον γάμο, το ανυπόστατο eus μορφή
ανισχύρου (για xss ιδιαιτερότητεε και την συστηματική xns ρύθμισηε, Δασκαρόδηε I, σ. 122 επ.),

5

B/ÂKUpos γάμο$. Axupos είναι ο γάμοε που έγινε κατά παράβαση των άρθρων που προβλέπονχαι στο α' εδάφιο
tns ΑΚ 1372, δηλαδή:
(αα) γάμοε που έγινε xtopis συμφωνία των μελλονύμφων (ΑΚ 1350 § 1 εδ. αβ. Για την δυνατότητα θεραπείas xns ακυρότηχαε αυτήε βλ. κατωτ. ΑΚ 1373 υπό A (αα).
(αβ) γάμοε τον οποίο οι μελλόνυμφοι δεν τέλεσαν αυτοπροσώπως (ΑΚ 1350 § 1 εδ. β'· βλ, ειδικότερα
Γ εωργιάδη, άρθρ. 1372 αρ. 7 και εκ εί υποσημ. 16). Για την δυνατότητα θεραπείαε xns ακυρότηχαε αυτήε βλ.
κατωτ. Α Κ 1373 υπό A (αβ).
(αγ) γάμοε προσώπων εκ των οποίων το ένα δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έιοε τη s ηλικία$ του
και δεν υπήρχε και σχετική επιτρεπχική δικαστική απόφαση (ΑΚ 1350 § 2). Για την δυνατότητα θεραπείαε xns
ακυρότητα3 auxâs βλ. κατωτ. ΑΚ 1373 υπό A (αγ).
(β) γάμοε που έγινε από ανίκανο για δικαιοπραξία κατά την ΑΚ 128 (ανήλικοε και ευρισκόμενοε σε πλήρη
στερητική δικαστική συμπαράσταση* περί xns αδείαε του δικαστηρίου και xous λόγου s υπό xous οποίου s αυτή
δικαιολογείται βλ. ΕφΠατρ 1 8 6/20 02 ΑρχΝ 2003, 493) ή γάμοε κατά την τέλεση του οποίου ο évas τουλάχι
στον έκ τω ν μελλονύμφων δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταρα
χή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία xns βούλησήε του κατά την ΑΚ 131 (ΑΠ 1 019/2 003 ΕλλΔνη

8
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2003, 1588 επ.), ή γάμος προσώπου που βρισκόταν σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση και του
είχε απαγορευτεί ειδικά η τέλεση ίου γάμου (ΑΚ 1351). Για την δυνατότητα θεραπείας ms ακυρότητας αυτής
βλ. καχωτ. ΑΚ 1373 υπό A (β).
(γ) γάμοε προσώπου που βρισκόταν σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που περιλαμ- 8
βάνει και τον γάμο, εφόσον δεν είχε συναινέσει ο δικαστικός συμπαραστάτη3 (ΑΚ 1352). Για τπν δυνατότητα
Θεραπεία5 ms ακυρότητας αυτής βλ. καχωτ. ΑΚ 1373 υπό A (γ)
(6) γάμοε που συνήφθη πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα γάμοε που υπήρχε (ΑΚ 1354' για ιο εφαρμο- 9
στέο δίκαιο: ΑΠ 3 4 /2 0 0 0 ΧρΙΔ 2001, 148). Γ ια τπν δυνατότητα θεραπείας ins ακυρότητα$ auxns βλ. καχωτ.
ΑΚ 1373 υπό A (δ).
(ε) γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή έως τετάρτου βαθμού (ΑΚ 10
1356) . Η ακυρότητα αυτή είναι αθεράπευτη.
(στ) γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή έως τρίτου βαθμού (ΑΚ 11
1357) . Η ακυρότητα αυτή είναι αθεράπευτη. Για το ειδικότερο ζήτημα ms απαγόρευσης γάμου μεταξύ πεθερικών-νυφών/γαμπρών, εφόσον δεν τίθεται θέμα αιμομιξίας ή ηαραβίαση$ ποινικού δικαίου και την αντίθεσή
ms στο άρθρο 12 ΕΣΔΑ, βλ. ΕΔΔΑ Υπόθεση Β και L κατά Ηνωμ, Βασιλείου, απόφ, 13.9.2005 ΕΕΕυρΔ
2007, 192 (το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε παραβίαση του άρθρου 12 ΕΣΔΑ).
(ζ) γάμοε εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε (ΑΚ 1360). Η ακυρότητα 12
αυτή είναι αθεράπευτη.
Μάλλον μειωμένη είναι η πρακτική χρησιμότητα ms διάκριση s του ακύρου γάμου σε απολύτωε και σχετικώε 13
άκυρο (Τούσηε4, § 29 σ. 77 επ.), ανάλογα με το noios έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωσή του. Κρίσ/μοε
χρόνοε για την κρίση ms ακυρότητας είναι κατ’ αρχήν (βλ. όμω5 ΑΚ 1373) ο xpôvos τέλεση5 του γάμου (Γε~
ωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 4).
Γ. Avunâffiatos yupos. Î Γενικό. Avunôoraxos είναι ο γάμοε που έγινε χωρίε να τηρηθεί καθόδου évas από xous τύ~
nous που προβλέπονται στην ΑΚ 1367. Ανυπόστατος είναι επομένως ο πολιτικόε γάμοε που τελέστηκε χωρίε
την (σύγχρονη) δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν σ’ αυτόν, και ο θρησκευυκόε γάμοε που τελέστηκε
χωρίε ιερολογία από λειτουργό κάποιου δόγματος ή Θρησκεύματος γνωστού στην Ελλάδα (για την έννοια του
θρησκευτικού λειτουργού Τρωιάνοε/Πουλήε, σ. 135- για την έννοια του γάμου υπό δογματική έποψη, το τελε
τουργικό και τα άλλα συναφή θέματα -τελετουργική ικανότητα, το ζήτημα ms παραπομπήε eras δ ια τά ξ ει ms
εκάστοτε αλλόφιαε έννομηε τάξηε κάθε άλλου δόγματος ή θρησκεύματος και τον αναιρετικό tous έλεγχο διά
του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΓΊολΔ-, ό.η., σ. 466 επ.' για την ιεροτελεστία: σ. 469 επ.1από την νομολογία: ΠρΤρικ
2 0 0 /1 9 6 8 Αρμ 1969, 153 εη,· πρβλ. Χριστοφιλόηουλο, σ. 239 επ. για την έννοια ms ιερολογίαε στους ορθο
δόξους και axous ôuxikoùs κ.ο,κ.). Από την όλη συστηματική ms ρύθμιση5 του ελαττωματικού γάμου διαφαίνεται ότι ο νομοθέτης θέλει να περιορίσει την κρίση για ανυπόστατο του γάμου σε εκείνες μόνον lis περιπτώσεις
όπου το ελάττωμα είναι εξόφθαλμο: όταν ελλείπουν «καθόλου » η δήλωση ή, στον θρησκευτικό γάμο, η ιερολογία ( Γεωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 2 ' πρβλ. Σ.τ.Π. 21780 .04.2.1/15.12.2 004 Digesta 2005, 152, 156: «ο
ësopôs του γάμου απολαύει ειδικής προστασίας από το άρθρο 8 ΕΣΔΑ -ν.δ, 5 3 /1 9 7 4 - και το άρθρο 10 του
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Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα -ν. 1 5 3 2 /1 9 8 5 -, γεγονός που
υποχρεώνει την Ελλάδα να ερμηνεύει us διατάξεις του εσωτερικού ή ακόμη και του διεθνούς δικαίου κατά
τρόπον ο onoios θα διευκολύνει, αντί να παρεμποδίζει, την τέλεση γάμου»). Την κατάφαση του ανυποστάιου ο
ερμηνευτής θα πρέπει να αντιμετωπίζει με οικονομία (ο ôpos χρησιμοποιείται εδώ -κ α τ’ ενσυνείδητη ελαφρά
κατάχρηση- και με την ειδική έννοια που έχει στην ερμηνεία και εφαρμογή του εκκλησιαστικού δικαίου: Τρωιάνοε/Πουλήε, σ. 20 επ.' ειδικά υπέρ ms άοκησηε οικονομίαε και επί ζητημάτων γάμου: Χρισιοφιλόπουλοε, σ.
241). Η δικαιοπολιτική σκοπιμότητα ms πρόβλεψης του ανυποστάτου tus ειδικής μορφής ανίσχυρου του γάμου
έχει εξ αρχής αμφισβητηθεί (με πειστική επιχειρηματολογία: Γαζήε, θ έμ . 1935, 59, 62- Δεληγιάννηε I, § 104,
σ. 178 επ.' Κρίσπη-Νικολετοπούλου, ΝοΒ 1973, 705, 716· Μαριδάκηε ίΔΔ II, σ. 149 επ.). Ιδίως βάλλεται με
πειστικά επιχειρήματα η έλλειψη προστασίας αυτού που καλή τη πίστη τέλεσε τέτοιο γάμο (ΚρίσπηΝικολετοπούλου, ό.π.' Παπαντωνίου, Η καλή nions sis το Αστικόν Δίκαιον, σ. 260).
Η. Περιπτωσιολογία και οριοθέτποη ανυπόστατου γάρου και γάμου με τυπικές ελλείψεις Ανυπόστατος είναι ο γάμοε όταν
η ιερολογία έγινε από ψευδοϊερέα (που δεν είχε χειροτονηθεί ποτέ Εφθεσ 5 3 7 /1 9 6 7 Αρμ 1968, 20 3 ' ΠρΤρικ
2 0 0 /1 9 6 8 Αρμ 1969, 153' Δαοκαρόληε I, σ. 124). Αμφίβολο είναι εάν πρέπει να θεω ρηθεί ms avunôoiaios
ο γάμοε που ιερολογήθηκε από καθαιρεμένο ιερέα (καταφατικά αλλά σε obiter dictum: ΜΠρΛαρ 3 9 3 /1 9 9 9
ΑρχΝ 1999, 8 0 6 ' ΠρΤρικ 2 0 0 /1 9 6 8 Αρμ 1969, 153' περί των συνεπειών ms καθαίρεσης: ΕφΑΘ 9 0 /1 9 5 4
ΝοΒ 1954, 376* Γεωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 2, 19' Τρωιάνοε/Πουλήε, σ. 242 όπου και αναφορά στο
-πρακτικότερο, πλην μη κρατούν: ΕφΑΘ 9 0 /1 9 5 4 ό.π.- δόγμα του ανεξίτηλου τηε ιερωσύνηε· πρβλ. Χριστοφιλόπουλο , σ. 152 και σημ. 66, 67· Δασκαρόληε ί, σ. 124) ή από διάκονο (έλλειψη τελετουργικής ικανότη
τας: την έχουν μόνον επίσκοπος ή ηρεσβύτερος: Τρωιάνοε/Πουλήε, σ. 467) Ιδίως εάν οι μελλόνυμφοι αγνο
ούσαν το ελάττωμα (έτσι όμως ods npos την καλή πίστη ΟλΕΣ 250/1951 ΑρχΝ 19 5 1 , 371 : «ούτε η καλή πίστιε
και η άγνοια περί την ιδιότητα του ευλογήσαντοε τον γάμο ιερέωε ωε κανονικώε κεχειροτονημένου . . , δυνανται
να προσδώσουν κύροε ειε τον εν λόγω γόμον»· ως προς το κανονικό της χειροτονίας βλ. ΠρΤρικ 2 0 0 /1 9 6 8

Toavtivns

585

15

Άρθρο 1372
Αρμ 1969, 153). Πειστικά προβάλλεται ότι τέτοια κρίση θα ήταν, ενδεχομένωε, αφόρητη, αφού θα έφερνε τον
τελέσαντα το γάμο σε «μειονεκτικήν Θέσιν, έναντι εκείνου, ο onofos η.χ. ετέδεσε γάμον μ ε την αδεδφήν ms
μητρόε του και ο onofos δικαιούται, να προτείνη άγνοιαν του κωδύματοε τούτου» (Παηαντωνίου, Η καλή πίστιε
ειε το Αστικόν Δίκαιον, σ. 260). Δεν είναι ανυπόστατοε ο γάμοε που ιερουργήθηκε από κληρικό ή τελέστηκε
από εν γένει λειτουργό (δήμαρχο, πρόξενο) ηου -δυνάμει κανόνα εσωτερικήε οργάνωση s του αντίστοιχου
κ λά δ ο υ - ήταν κατά τόπο ή καθ' ύλη αναρμόδιοε (Σ.τ.Π. 2 1 7 8 0 .0 4 .2 .1 /1 5 .1 2 ,2 0 0 4 Digests 2005, 152), ή
από παλαιοημερολογίτη κληρικό (ΜΠρΛαρ 3 9 3 /1 9 9 9 ό.π.* αντίθετη η ΟλΕΣ 250/19 51 ό.π.* εηίσηε αντίθετη
-σ ε obiter dictum μεν, αναλυτικά και με κατηγορηματικό τρόπο δ ε - η Μ Πρθηβ 4 7 6 5 /1 9 8 8 Υπεράσπιση
1991, 80 επ.: ανυπόστατοε ο Yâpos, εφόσον οι παλαιοημερολογίτεε ispsis «είτε χειροτονήθηκαν από επίσκο

πο μ ε διεσπασμένη την αποστοδική διαδοχή, είτε είχαν μεν κανονική την ιερωσύνη αδδά την απέβαδαν με
καθαίρεση»* Τρωιάνοε, ΝοΒ 1982, 593, 6 0 4 ‘ ερωτάιαι: nebs να γνωρίζουν οι μελλόνυμφοι κάποιο τέτοιο
ελάττωμα; Πρβλ, το πραγματικό tns ΠρΤρικ 2 0 0 /1 9 6 8 , ό.π. σ. 155: μη κανονικώε χειροτονηθεί^ icpéas,
«όστΐ5 συνεχώε ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα εν,,, ένθα ιερουργεί καθ’ εκάστην»). Για τον πολιτικό γάμο
μεταξύ Μουσουλμάνων βλ. ΜΠρΧαλκ 3 1 3 6 /2 0 0 7 ΕφΑΔ 2008, 1079 (: avunôacaios εάν συνήφθη προ του
1982), και Μ Π ρΙά νθ ηε 1 6 2 3 /2 0 0 3 Αρμ 2004, 366 με παρατ. Κοτζάμπασπ (= έγκυροε), Ο γάμοε στον οποίο
δεν υπάρχει καθόλου συμφωνία ή ελλείπει η δήλωση συναίνεσηε των μελλονύμφων θεωρείται επίση$ ανυπόστατοε (πρβλ. ΑΠ 5 4 7 /1 9 9 0 ΕΕΝ 1 9 9 1 ,1 17 επ,* Γεωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 13* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη
ϊ3, σ, 119 επ.* αντίθ. Φιδιού, σ. 58: άκυρο s). Πα τον γάμο μεταξύ Αλβανού και Έλληνα υπηκόων σε προξε
νείο: Σ.τ.Π, 21780 .04.2.1/15.12.2 001 Digests 2005, 152. Ο πολιτικόΞ γάμο$ θα είναι avunôoraios εάν λ.χ.
η δήλωση γίνει ενώπιον προφανώε αναρμόδιου λειτουργού, ôncos ενώπιον συμβολαιογράφου ( ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη ί3, σ. 120* Δασκαρόδηε !, σ. 126), ή ενώπιον του Ειρηνοδίκη. Δεν είναι ανυπόστατοε ο πολιτικ05
γάμοε ηου τελείται ενώπιον τοπικά αναρμόδιου δημάρχου ή λ.χ. από δημοτικό υπάλληλο που δεν αναπληρώ
νει νομοτύπωε τον δήμαρχο ( Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη i3, σ. 120* Καρακατσάνηε, Αρμ 1990, 809, 826*
πρβλ. ôptos Κουμάντο, ΕλλΔνη 1989, 1298: ανυηόστατοε ο γάμοε που έγινε στο νοσοκομείο, όπου ο évas
μελλόνυμφο 5 νοσηλευόταν με βαριά αρρώστια, λίγο πριν πεθάνει με δήλωση npos δήμαρχο άσχετου τόπου).
Ειδική ρύθμιση που προβλέπει την εγκυρότατα του ποδιτικού γάμου, φτάνει να έχει γίνει η δήλωση τη$ ΑΚ
1367 περιέχει το β' εδ. ins § 1 Tns AK 1372 (αναλυτικά: Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 15). Η ρύθμιση πρέπει
για την ταυτότητα του νομικού λόγου να θεω ρηθεί ότι ισχύει και επί θρησκευτικού γάμου ( Γ εωργιάδηε, ό.π.).
Αμφίβολο είναι εάν είναι ανυπόστατοε ο γάμοε που τελέστηκε υπό σωματική βία (για την απειλή βλ. κατωτ,,
άρθρ. 1375* υπέρ του ανυποστάτου: Δεδηγιάννηε !, σ. 148, 177* Σταθόπουδοε, άρθρ. 1350-1352 αρ, 15),

16

Ni. Γαμοι στο εξωτερικό - Διεθνείς γάροι. Κατά την ΑΚ 13 § 1 εδ. β', ο rûnos του γάμου ρυθμίζεται είτε κατά το
δίκαιο Tns ιθαγένειαε svôs από tous μελλονύμφου s είτε κατά το δίκαιο του τόπου ηου τελείται ( Γ εωργιάδηε,
άρθρ, 1372 αρ. 20). Το αυτό ισχύει και για γάμουε που έχουν τελεστεί πριν την τροποποίηση Tns ΑΚ 13 (πρβλ.
ΑΠ 3 4 /2 0 0 0 Χρ!Δ 2001, 148), οι οποίοι κατά την διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 1 2 5 0 /1 9 8 2 θεωρούνται
αναδρομικά υποστατοί και έγκυροι (αναλυτικότερα γιατασχετ. ζητήματα Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 23-24),
Γενικά η ερμηνευτική προσέγγιση θα πρέπει να είναι υπέρ του υποστατού του γάμου, Γάμοι μεταξύ προσώπων
διαφορετικήε ιθαγένειαε («διεθνείε») είναι υποστατοί εφόσον έχουν τελεσθεί κατά τον τύπο που προβλέπεται
στο δίκαιο Tns ιθαγένειαε evôs των συζύγων ή στο δίκαιο του τόπου τέλεσηε του γάμου (ΑΚ 13 § 1 εδ. β'* βλ.
όμωε Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 122 σημ. 19). Για το υποστατό των ορθόδοξων γάμων που τελέστπκαν
στην Αλβανία πριν από το 1929 και écus το 1967 μεταξύ προσώπων από τα οποία το ένα είχε την ελληνική
ιθαγένεια: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 3 9 /2 0 1 0 Νόμο$
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IV. Γαμοι μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων - Γαμοι μεταξύ ετεροθρήσκων. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των ΑΚ
13 και 1367 προκύπτει ότι αναγνωρίζεται ο γάμοε μεταξύ ορθοδόξου και ετεροδόξου που θα γίνει στην Ελλά
δα ή στην αλλοδαπή με τον τύπο (πολιτικό ή θρησκευτικό) που ε κ εί προβλέπεται. Εάν ο γάμθ5 γίνει στην Ελ
λάδα, η ΑΚ 1367 εξομοιώνει την ιερολογία από ιερέα ins ανατολικήε ορθόδοξη5 εκκλησίαε με την ιερολογία
από λειτουργό άλλου δόγματοε ή θρησκεύματοε γνωστού στην Ελλάδα ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 25 επ.*
και το δόγμα των Χιλιοστών αποτελεί γνωστό δόγμα: ΟλΣτΕ 2 1 0 5 /1 9 7 5 ΝοΒ 1975, 1203* Γ εωργιάδηε, ό,π.
αρ. 29). Για tous θρησκευτικούε γάμουε μεταξύ ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων πρέπει να γίνει δεκτό ότι, δεδοpévns Tns ρύθμισηε m s Α Κ 1367, παρά το γράμμα ms ΑΚ 1371, αυτοί είναι υποστατοί υπό την προϋπόθεση
να ιερολογπθούν έστω μία φορά κατά το δόγμα ή το θρήσκευμα svôs από tous συζύγουε ( Γ εωργιάδηε, άρθρ,
1372 αρ. 28* αναλυτικά Κουμάντοε ί, σ, 71 επ.), Πα tous προ του 1982 γάμουΞ μεταξύ ορθοδόξων και ετε
ροδόξων ή ετεροθρήσκων ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 7 § 5 του Ν, 1250/1982, και έτσι, εφόσον οι γάμοι
αυτοί δεν έχουν ήδη ακυρωθεί (βλ. λ.χ. Εφθεσ 617/1961 ΕλλΔνη 1963, 36) θεωρούνται πλέον έγκυροι,
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V. Γάμος μεταξύ προσώπων ιΟίου φύθου - Γάμος με ερμαφρόδιτο - Γάμος με τρανσεξουαθικό πρόσωπο. Avunôoraios θεω
ρείται επίσηε ο γάμοε μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου (ΕφΔωδ 134/2011 ΑρχΝ 2 0 1 1 , 434 εη. ηου επι
κυρώνει την ΠΠρΡόδ 1 1 4 /2 0 0 9 ΧρΙΔ 2009, 617* ΕγκΕισΑΠ 5 /2 0 0 8 ΕφΑΔ 2008, 1073 επ.* ΠαραγγΕισΑΠ
2 2 2 3 /2 0 0 8 ΕφΑΔ 2008, 1074* Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1372 αρ. 13* εκεί επίσπε για την ειδική προβληματική επί
γάμου με ερμαφρόδιτο* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ, 119* πρβλ. όμωε Κ Παναγόηουδο, Οικογενειακό,
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σ. 32 και ιον ίδιο ΑρχΝ 2011, 406 αρ. 2 και σημ. 7, 407 αρ. 4, Για ίο ειδικό πρόβλημα ins εφαρμογήε ίου
Καν 2 2 0 1 /2 0 0 3 επί διεθνών γόμων μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου: Τσαντίνηε, σ. 53 επ.). Για τον γάμο
ιραναεξουαλικού προσώπου με πρόσωπο ίου ίδιου φύλου βλ. ΔΕΚ Υπόθ. C -1 17/2001 απόφ, 7.1.2004
Συνήγοροε 2004, 62. Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι η αδυναμία ενόε ιραναεξουαλικού ατόμου να συνάψει γάμο με
πρόσωπο ίου φύλου στο οποίο ανήκε πριν από χην εγχείριση αλλαγή s φύλου, και η οποία αδυναμία οφείλεται
στο γεγονόε ότι, από απόψεωε ληξιαρχικήε καταστάσεων, ανήκουν αμφότερα στο ίδιο φύλο, εφόσον η εθνική
ρύθμιση δεν επιτρέπει τη νομική αναγνώριση ins véas σεξουαλικήε ταυτότητάε του, συνιστά προσβολή του
δικαιώματόε του να συνάψει γάμο κατά την έννοια του άρθρου 12 m s ΕΣΔΑ (βλ. ΕΔΔΑ. αποφάσειε Christine
Goodwin κατά Ηνωμένου Βασιλείου και I. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, ins 11ns Ιουλίου 2002, σκέψεΐ5 97
έωε 104 και 77 έων 84 αντιστοιχώ s).

VI. Συνέπειας του χαρακτηρισμού ενός γάμου aïs ανυπόστατου. Ο avunôoiaras γάμοε δεν παράγει κανένα έννομο
αποτέλεσμα. Δεν θεμελιώνονται επομένου ούτε σχέσειε συγγένειαε (τα τέκνα που προέρχονται από ανυπόστα
το γάμο θεωρούνται τέκνα χωρίε γάμο των γονέων tous' ΙυμβΕφΑΘ 1887/1 987 ΕλλΔνη 1990, 443 επ., με
πειστικέε ηαρατ. Σταθέα, σ. 445 cos npos το εάν η u s άνω απόλυτη κρίση πρέπει να επηρεάσει και τυχόν
ποινική μεταχείριση του φυσικού πατέρα σχετικά λ. χ. με το έγκλημα τη s αρπαγή s ανηλίκου), ούτε υποχρεώσει s
διατροφήε (ΕφΑΘ 5 1 6 9 /1 9 9 0 ΕλλΔνη 1992, 155). Ο ανυπόστατοε γάμοε είναι αυτοδίκαια avunapKTOS και
δεν απαιτείται η δικαστική κήρυξη του ανυποστάτου (Ε φ θεσ 5 3 7 /1 9 6 7 Αρμ 1968, 203).
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VI!. Δίκονομικά. Onoios έχει έννομο συμφέρον παραδεκτών ασκεί αναγνωριστική αγωγή με αίτημα την αναγνώριση m s ανυπαρξία5 (όηων άλλωστε και τη$ ύηαρξηε) τπε έννομηε oxéons του γάμου (ΕφΑΘ 1 103/1 972 ΝοΒ
1972, 933: εφόσον μάλιστα η αγωγή στρέφεται κατά των αναφερομένων στην 608 ΚΠολΔ προσώπων δεν
απαιτείται να επικαλεστεί ο ενάγων ότι η ύπαρξη του γάμου αμφισβητείται από raus εναγομένουε). Εφόσον την
αγωγή ασκεί τρπαν, παθητικά νομιμοποιούμενοι είναι υποχρεωτικά αμφότεροι οι συνάψαντεε τον ανυπόστατο
γάμο ή οι κληρονόμοι tous (ΕφΑΘ 3 4 4 6 /2 0 0 8 ΕλλΔνη 2008, 1480* η διάταξη του άρθρου 608 § 2 ΚΠολΔ
εισάγει περίπτωση υποχρεωτικήΞ κοινήε νομιμοηοίησηε). Το ßäpos επίκλησηε και απόδειξηε ms ύπαρξηε του
γάμου φέρει ônoios την επικαλείται. Εφόσον auras ισχυριστεί και αποδείξει ότι υπήρξε το ελάχιστο εξωτερικό
περιεχόμενο ίου πολιτικού ή θρησκευτικού γάμου (δήλωση μελλονύμφων ή ιερολογία αντίστοιχα), ο avri'ÔiKOS
φέρει το βάροε επίκλησηε και απόδειξηε ότι υπάρχει κάποιο άλλο ελάττωμα (λ.χ. ότι τον γάμο ιερολόγησε
ψευδοίερέαε). Αλλοδαπή δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει το ανυπόστατο γάμου αναγνωρίζεται στην Ελ
λάδα κατά τον ΚΠολΔ (905 § 4 σε συνδ. με 323 ΚΠολΔ ), Δικαστική απόφαση κράτουε μέλουε ms Ε.Ε. που
ακυρώνει τον γάμο ή κηρύσσει διαζύγιο αναγνωρίζεται στην Ελλάδα κατά τον Καν 2 2 0 1 /2 0 0 3 (αναλυτικά
Τσαντίνηε, σ. 191 εη.). Δικαστική απόφαση Kpàraus μέλουε ms Ε.Ε. που αναγνωρίζει γάμο cos έγκυρο εξαι
ρείται από το πεδίο εφαρμογήε του Καν 2 2 0 1 /2 0 0 3 ( Τσαντίνηε, ό.π.) και αναγνωρίζεται κατά τον ΚΠολΔ. Εάν
ο γάμο s auras είναι avunôoiaras κατά το ελληνικό δίκαιο η απόφαση δεν αναγνωρίζεται cos αντίθετη στην
ημεδαπή δημόσια τάξη (ΜΠρΑΘ 1173/1981 ΝοΒ 1981, 1122- ΜΠρΑΘ 18498/1981 ΝοΒ 1982, 84 με σημ.
Φραγκάκη, σ. 87).

20

k Ακυρώσιμος γάμος. Ακυρώσψοε είναι ο γάμοε acts περιπτώσεν των ΑΚ 1374 και 1375 (βλ. αμέσων κατωτέρω).
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Ε. Συναφή ζητήματα:Άκυρες συμφωνίες. Είναι άκυρεε τόσο η συμφωνία για διευκόλυνση ms λυσηε του γάμου (ΑΠ
4 2 /1 9 6 7 ΝοΒ 1967, 730, με την επιφύλαξη ότι επιτρέπεται πλέον το συναινετικό διαζύγιο' πάντων θα είναι
άκυρη τυχόν συμφωνία των συζύγων με αντικείμενο την in abstracto μελλοντική διευκόλυνση του διαζυγίου),
όσο και η αντίθετή ms, δηλαδή η συμφωνία για διατήρηση του γάμου (ΕφΠειρ 1 087/2 006 ΔΕΕ 2007, 468
επ.) Ιδίων με αντάλλαγμα (ΕφΠειρ 1 0 87/2006 ό.π.· ΕφΑΘ 3 2 1 8 /2 0 0 5 ΕλλΔνη 2005, 1519).

22

Q 'T Q Η ακυρότητα του γάμου αίρεται: 1. αν, στην περίπτωση tns πρώτης παραγράφου του άρθρου 1350, ακολουU I U θήσει ελεύθερη και πλήρης συμφωνία των συζύγων- 2. αν, στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του
άρθρου 1350, δοθεί εκ των υστέρων άδεια του δικαστηρίου π ο ούζυγος, αφού συμπληρώσει το δέκατο όγδοα έτος της
ηλικίας του, αναγνωρίσει το γάμο* 3. αν, στην περίπτωση του άρθρου 1351, ο σύζυγος, αφού γίνει ικανός για δικπιοηραξίπ, αναγνωρίσει το γάμο- 4. αν, στην περίπτωση του άρθρου 1352, α δικαστικός συμπαραστάτης, το δικαστήριο ή ο ίδιος
ο σύζυγος, αφού γίνει ικανός, εγκρίνει το γάμο.

I

Â. Γενικά - Περιπτώσεις θεραπείας. Ακόμη και όταν υπάρχουν λόγοι ακυρότηταε του γάμου, ο νόμο5 προβλέπει
tpônous θεραπείαν αναδρομικήε και έναντι όλων (Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 126). Αντίστοιχα npos us
περιπτώσεν ακυρότητας που εξετάστηκαν ανωτέρω στην ΑΚ 1372 υπό Β., στοιχ. (αα) έων (ζ) εξετάζεται κα
τωτέρω η δυνατότητα θεραπειάν κάθε ακυρότηταε. Η απαρίθμηση Tns διάταξηε auras θεωρείται ενδεικτική
(.Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1373 αρ. 1α) όσον αφορά όμων μόνον raus opous που θέτουν οι ΑΚ 1350-1352 ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1373 αρ. 1):
(αα) Γάμος που έγινε χωριό συμφωνία των μελλονύμφων (ΑΚ 1350 § 1 εδ. α'): Η ακυρότητα αυτή θεραπεύεται εάν ακολουθήσει ελεύθερη και πλήρηε συμφωνία των συζύγων (ΑΚ 1373 αρ. 1). Πειστικά υποστηρί
ζεται (Κουμάντοε I, σ. 92) ότι ο vôpos δεν μπορεί παρά να αναφέρεται σε περίπτωση δανθάνουσαε ασυμφω-
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vfas - ο έναε από ίου s δύο μελλονύμφου s νόμιζε ότι κατάρτιζε μνηστεία. Η μεταγενέστερη συμφωνία είναι
άτυπη και μπορεί να συνάγεται και από us περιστάσειε Ιδίωε από την εμμονή στην έγγαμη συμβίωση ( Γ εωργιàôns, άρθρ. 1373 αρ. 3).
3
(αβ) Γάμοε τον οποίο οι μελλόνυμφοι δεν τέλεσαν αυχοηροσώηωε (ΑΚ 1350 § 1 εδ. βΟ: Η ακυρότητα θε
ραπεύεται εάν ακολουθήσει ελεύθερη και πλήρηε συμφωνία των συζύγων (ΑΚ 1373 αρ. 1). Και εδώ πρέπει
να γίνει δεκτό ότι συμφωνία είναι άτυπη και μπορεί να συνάγεται και από τιε περιστάσειε Ιδίωε από την εμμονή
στην έγγαμη συμβίωση ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1373 αρ. 4).
4
(αγ) Γαμοε προσώπων εκ των οποίων το ένα δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτοε τηε ηλικίαε του
και δεν υπήρχε και σχετική επιτρεπτική δικαστική απόφαση (ΑΚ 1350 § 2): Η ακυρότητα θεραπεύεται εάν
δοθεί εκ των υστέρων άδεια του δικαστηρίου (ακόμη και μετά την ενηλικίωση των συζύγων: ΜΠρΕυρυτανίαε
2 4 /1 9 8 6 ΝοΒ 1987, 217) ή εάν ο σύζυγοε αναγνωρίσει το γάμο αφού ενηλικιω θεί (ΑΚ 1373 αρ. 2* Γεωργιάδηε, άρθρ. 1373 αρ. 5· πρβλ. Κουμάντο I, σ. 93: μόνη η παράταση τηε έγγαμηε συμβίωσηε και η μη άμεση
άσκηση αγωγήε ακύρωσηε δεν συνιστά πάντωε τέτοια σιωπηρή αναγνώριση). Η αναγνώριση προϋποθέτει
γνώση τηε ακυρότηταε ή αμφιβολία γι1 αυτήν ( Φίήιοs4, σ. 59) και μπορεί να συνάγεται και από τι s περιστάσειε
(ΠρΛασηθ 2 0 2 /1 9 5 0 ΕΕΝ 1 9 5 1 ,3 8 5 : π.χ. αυτοπροαίρετη, ομαλή και αρμονική συμβίωση επί ικανό χρονικό
διάστημα μετά τον γάμο).
5
(β) Γάμοε που έγινε από ανίκανο για δικαιοπραξία κατά την ΑΚ 128, ή γάμοε κατά την τέλεση του οποίου ο
έναε τουλάχιστον εκ των μελλονύμφων δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανο
ητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία τηε βούλησήε του κατά την ΑΚ 131 (1 0 1 9 /2 0 0 3
ΕλλΔνη 2003, 1588 επ.), ή γάμοε προσώπου που βρισκόταν σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση
και του είχε απαγορευτεί ειδικά η τέλεση του γάμου (ΑΚ 1351). Η ακυρότητα από την ΑΚ 1351 θεραπεύεται
αν ο σύζυγοε αφού γίνει ικανόε για δικαιοπραξία αναγνωρίσει το γάμο (ΑΚ 1373 αρ. 3). Ισχύουν και εδώ όσα
εκτίθενται αμέσωε ανωτ. υπό (αγ).
8
(γ) Γάμοε προσώπου που βρισκόταν σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική ηου περιλαμ
βάνει και τον γάμο, εφόσον δεν είχε συναινέσει ο δικαστικόε συμπαραστάτηε (ΑΚ 1352); Η ακυρότητα θερα
πεύεται αν ο δικαστικόε συμπαραστάτηε, ή ο ίδιοε ο σύζυγοε, αφού γίνει ικανόε, εγκρίνει το γάμο (ΑΚ 1373
αρ. 4). Εάν ο δικαστικόε συμπαραστάτηε αρνηθεί την έγκριση μπορεί να ζητηθεί σχετικά δικαστική άδεια (Γε~
ωργιάδηε, άρθρ. 1373 αρ. 7).
7
(δ) Αν και το ζήτημα δεν συνδέεται άμεσα με τιε ειδικέε ρυθμίσειε τηε ΑΚ 1354, εξετάζεται εδώ για λόγουε
συστηματικήε πληρότηταε και η ακόλουθη περίπτωση θεραηείαε άκυρου γάμου: Γάμοε που συνήφθη πριν
λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα γάμοε που υπήρχε (ΑΚ 1354): Η ακυρότητα θεραπεύεται εφόσον οι σύζυγοι
επανατελέσουν τον μεταξύ τουε γάμο πριν αυτόε ακυρωθεί (ΑΚ 1354 εδ. βθ· Εάν πάντωε ο ηρώτοε γάμοε
ακυρωθεί αμετάκλητα με δικαστική απόφαση (όχι εάν λυθεί με διαζύγιο ή με θάνατο), τότε θεραπεύεται ανα
δρομικά ο δεύτεροε γάμοε ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1373 αρ. Γ Κουνουγέρη-Μανωήεδάκπ I3, σ. 127 επ.).
8

Β. Αδδρόπeûtes ακυρότητες. Δεν θεραπεύονται οι ακυρότητεε που οφείλονται σε κωλύματα συγγενείαε, αγχιστείαε ή εκ τηε υιοθεσίαε (βλ. ανωτ. ΑΚ 1372).

9

Γ. Δικονομικά. Όπου απαιτείται δικαστική άδεια για την θεραπεία τηε ακυρότηταε, αυτή παρέχεται κατά την διαδι
κασία τηε εκούσιαε δικαιοδοσίαε (ΑΠ 1 4 /1 9 7 9 ΝοΒ 1979, 950 με μειοψ. και αντίθ. σημ. Κ .ί Παπαδημητρίου 1 Γεωργιάδηε, άρθρ. 1373 αρ. 8). Νομιμοποιούνται οι σύζυγοι και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον,
πλην των περιπτώσεων στιε οποίεε το σχετικό δικαίωμα είναι προσωποπαγέε (έτσι λ.χ. το δικαίωμα του ανηλί
κου να ζητήσει την κατά την 1373 αρ. 2 άδεια* ΠρΗρ 9 7 1 /1 9 5 3 ΝοΒ 1954, 384* Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1373
αρ. 8). Το δικαίωμα για να ζητηθεί άδεια δεν μπορεί να ασκηθεί πλαγιαστικά ή/και ανταγωγικώε (ΠρΗρ
9 7 1 /1 9 5 3 ΝοΒ 1954, 384), λ.χ. από την συνεναγόμενη στην αγωγή ακύρωσηε σύζυγο του ανηλίκου, ανεξαρτήτωε του ότι δεν θα υπάρχει κοινή διαδικασία.
1 Q 7 f i &KUP^ffiP°s
πλάνης. râpas που έχει τελεσθεί μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας πλάνης σχετικής με
l u l l την ταυτότητα του ηροοώηαυ του άθλου συζύγου. Η ακύρωση αποκλείεται, αν ο σύζυγος αναγνώρισε το
γάμο μετά τη βιόλυση της πλάνης.
Βιβλιογραφία: θ(ηβαίοε), Εηικίνδυνεε καινοτομίεε. Ακύρωσιετου γάμου λόγω πλάνπε, ΕΕΝ 1937, 158* Καρακατσάνηε, Η αποδοχή τηε ακυρώσιμου δικαιοηραξίαε, Ζητήματα Αστικού Δικαίου (1978), σ. 163* Κασιμάτηε Γρ.,
Η πλάνη περί ουσιώδη ιδιότητα του προσώπου κλπ., Θέμ. 1940, 321* Κοκκαδάκηε, Η πλάνη περί ουσιώδη ιδι
ότητα του προσώπου ωε λόγοε ακυρώσεωε του γάμου κατά τον Α.Κ., θέμ, 1948, 332* Κορδογιαννόπουβοε, Η
απάτη ωε λόγοε ακυρώσεωε του γάμου, ΕΕΝ 1948, 296* ο ίδιοε, Η ακύρωσιε του γάμου λόγω πλάνηε περί ταε
ιδιότηταε των συζύγων κατά τον Α.Κ., ΕΕΝ 1950, 307* Παηαδημητρίου Κ., Σχόλιο, ΝοΒ 1956, 445* Παηαζήσηε,
Η πλάνη ωε λόγοε ακυρώσεωε του γάμου κατά τον ΑΚ, Αρμ 1948, 449* Παηαχρίστου, Η οιονεί δικαιοπραξία
(1989)* Πίψοε, Νομολογία οικογενειακού δικαίου, Αρμ 1979, 187* Φδώροε, Η επί του γάμου επιρροή τηε ελλείψεωε προσωπικών ιδιοτήτων του ετέρου των συζύγων, Τίμ. Τόμ. Φραγκίστα Α' (1966), σ. 193.
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Άρθρο 1374
A. Γενικά. Ο ΑΚ προβλέπει την ακυ ρωσία ίου γάμου λόγω πλάνη s μόνον εφόσον η πλάνη αφορά την ταυτότητα 1
ίου προσώπου. Üs ταυτότητα πρέπει να νοηθεί η εν στενή έννοια αστική και βιοήογική ταυτότητα: Ο πλανώμεvos πιστεύει ότι τελεί γάμο με την Α, ενώ αυτή είναι στην πραγματικότητα η δίδυμη αδελφή τη s (ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη Is, σ. 129)' ή: ο σύζυγοε αγνοεί on η σύζυγόε του ήταν άνδρas που υπεβλήθη σε αλλαγή φύ
λου1 ή: ο μελλόνυμφοε εμφανίζεται με ψευδέε επώνυμο για να μην αποκαλύψει ότι είναι ο διαβόητο3 εγκληματία$ X. Αποκλείεται η πλάνη -ακόμη και η ουσιώ δηε- που αφορά λοιπέε ιδιότητεε του μελλονύμφου (βλ.
όμωε Γεωργ/άδη, άρθρ. 1374 αρ. 2). Πράγματι η στενότατη ερμηνεία ms sw oias «ταυτότητα» αφήνει ελάχιστα
περιθώρια πρακτικήε εφαρμογήε ms διάταξηε. A utos δεν είναι πάντωε λόγοε για κάποια διασταλτική ερμηνεία
ms (αμφ,· βλ. κατωτέρω). Evioûtois, η διατύπωση ms διατάξεω$ («ταυτότητα») έχει προκαλέσει του5 ερμηνευτέε να συμπεριλάβουν σ ’ αυτήν «us ηθικέε, ηνευματικέε και σωματικέε ιδιότητεΞ των συζύγων» (γιατί όχι και την
πολιτική του ιδεολογία, το θρήσκευμά του κ.ο.κ.) και να θεωρήσουν tus «ταυτότητα» την συνισταμένη των ιδιο
τήτων αυτών, τουλάχιστον των «ουσιωδών». Με σκέψειε που -ε ν μ έρ ει- αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγ
ματα λήψηε του ζπτουμένου δικαιολογείται η ακύρωση του γάμου σχεδόν για κάθε κλονιστικό γεγονόε που
αφορά τον άλλο σύζυγο, το οποίο εντάσσεται στην -υπό ευρεία έννοια- «ταυτότητά» του (έτσι λ.χ. Κορδογιαννόπουήοε, ΕΕΝ 1950, 307). Παραβλέπεται όμωε ότι, αν και οι ιδιότητεε κάθε ανθρώπου -κ α ι μάλιστα οι ουσ ιώ δειε- συνθέτουν την εν γένει προσωπικότητά του, ελάχιστε5 εξ αυτών ανήκουν στην αστική και βιολογική
του ταυτότητα. Και μόνον η πλάνη ωε npos x\s χελευταίεε δικαιολογεί την ακύρωση του γάμου.
Η έννοια ms πλάνηε κατά την ΑΚ 1374 θεωρείται ότι ενσωματώνει και περιπτώσειε anâms εφόσον η τελευ- 2
ταία δημιουργεί πλάνη cos npos την ταυτότητα (ΕφΑΘ 1056/1976 ΝοΒ 1976, 806- Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1374
αρ. 1). Η απλή διαφορά μεταξύ ms πραγματικότηταε και ms υποκειμενική5 περί aums αντίληψπε δεν αρκεί:
Η πλάνη πρέπει περαιτέρω να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τπν σύναψη του γάμου και δη σε αρνητική αιτιώδη
συνάφεια. Δηλαδή για να είναι νόμω βάσιμη η αγωγή για ακύρωση του γάμου, πρέπει ο πλανηθείε να επικα
λείται ότι εάν γνώριζε την αληθή ταυτότητα του άλλου μελλονύμφου, δεν θα τεδούσε τον γάμο (Εφθεσ
9 3 /1 9 4 9 ΕΕΝ 1950, 103· ΠρΠειρ 3 3 4 1 /1 9 5 2 θ έμ . 1953, 565- Π ρθεσ 1663/1 948 θέμ . 1948, 746* Γε~
ωργ/άδηε, άρθρ. 1374 αρ. 2). Δεν αρκεί δηλαδή να ισχυριστεί ο Γ ότι πίστευε ότι παντρεύτηκε κάποια που
λεγόταν Ν, ενώ στην πραγματικότητα αυτή λεγόταν X, εφόσον το όνομα m s συζύγου του θα του ήταν, καθ’
εαυτό, κατ’ αρχήν αδιάφορο (κρίσιμο λ.χ. θα ήταν το όνομα εφόσον από αυτό θα καταλάβαινε κάηοιοε ότι
πρόκειται για διαβόητο εγκληματία- παράδειγμα από Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 129). Η προϋπόθεση
ms αιτιώδουε συνάφειαε είναι μάλλον αυτονόητη και λειτουργεί npos προστασία και διατήρηση του γάμου (ίη
favore matrimonii). Από την ανάγκη να συντρέχει η ms άνω αιτιώδηΞ συνάφεια δεν προκύπτει και αντιστρόφωε,
ότι συνισχά πλάνη περί την ταυτότητα του προσώπου του άλλου συζύγου και η (ανυπαίτια) άγνοια όηο/αεάλληε
ιδιότπταΞ ο μελλόνυμφοε δεν γνώριζε, ενώ εάν την γνώριζε δεν θα συνήπτε τον γάμο. Είναι διαστρέβλωση του
γράμματοε και του πνεύματοε του νόμου να προστίθενται στην έννοια m s nÔàvns περί τπν ταυτότητα του προ
σώπου και διάφορεε άλλεΞ περαιτέρω ιδιότητεε ή χαρακτηριστικά του, τα οποία εάν γνώριζε ο «πλανηθείε»,
δεν θα συνήπτε τον γάμο. Υποστηρίζεται εντούτοιε ότι η έννοια ms πλάνηΞ κατά την ΑΚ 1374 επιδέχεται δια
σταλτική ερμηνεία ώστε να περιλαμβάνει και διάφορεε άλλεε «ουσιώδειε» ιδιότητεε (ΠρΠειρ 3 3 4 1/1 952
θ έμ . 1953, 565· Π ρθ εσ 1 6 6 3 /1 9 4 8 θέμ . 1948, 746 με σύμφ, παρατ. Χ.Π[ράτσικα].· Γρ. Κασιμάτηε, θέμ.
1940, 324- Κουμάντοε I, σ. 95* πρβλ. όμωε και Ε φ θεσ 9 3 /1 9 4 9 ΕΕΝ 1950, 103 με παρατ. Κορδογιαννόπουήου, σ. 307· εν μέρει η διαφωνία είναι και ορ ο λογική, αφού η αστική ταυτότητα περιλαμβάνει και ιδιότητεε
του προσώπου- έτσι λ.χ. η ιθαγένεια). Πλάνη περί λοιηέε ιδιότητεε μπορεί να κλονίζει ισχυρά τον γάμο και να
αποτελεί έτσι λόγο διαζυγίου ( Παηαχρίστου, σ. 58).
Β. ΠεριπιωσιοΑογία. Στην αστική ταυτότητα του προσώπου κατά το άρθρο 1374 ΑΚ ανήκουν: Το όνομα (υπό την
έννοια m s ταυτοποίησηε και των οικογενειακών καταβολών δεν συνιστά στοιχείο m s ταυτότηταε το να ανήκει
κανείε εν γένει σε μία οικογένεια: Κουνουγέρη-Μανωήεδάκη I3, σ. 129), το φύλο ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1374
αρ. 4) και η ιθαγένεια (στην περίπτωση πλάνηε περί την ιθαγένεια δυσχερώε θα συντρέχει και το στοιχείο ms
αρνητική5 αιτιώδουε συναφείαε). Αντιθέτων, δεν ανήκουν στην ταυτότητα του προσώπου: το ότι ήταν φυγόδιkos, ή ότι έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ΕφΑΘ 3649/2001 ΕλλΔνη 2003, 819 επ.), κάποια ασθένεια-έστω και
βαριά-, η ανικανότητα για τεκνοποιία ( Κουμάντοε I, σ. 95), η ηλικία (ΕφΑΘ 1 056/1 976 ΝοΒ 1976, 8 0 6 ’ το
αυτό ισχύει ακόμη και εάν η περί την ηλικία πλάνη επηρεάζει την πρόβλεψη περί τεκνοποιίες), το ότι ο σύζυγοε
διάγει ή διήγε άσωτο, έκλυτο και σκανδαλώδη βίο (αντίθ. όμωε η κρ. γν. που θεω ρεί ότι π «ηθική υπόσταση»
ανήκει στην ταυτότητα: Γεωργιάδηε, άρθρ. 1374 αρ. 4· από την παλαιότερη νομολογία: ΠρΠειρ 3 3 4 1/1 952
ό.η.· Π ρθεσ 1 6 6 3 /1 9 4 8 ό.π. με σύμφ. παρατ. Χ.Π[ράτσικα].· Γρ. Κασιμάτηε, Θέμ. 1940, 324), το ότι ο μελλόνυμφοε ήταν άνεργοε (και το απέκρυψε· ΕφΑΘ 3649/2001 ό.π.), το επάγγελμά του, το θρήσκευμά του, η
φυλή του. ΠάντωΞ και ό,τι δεν ανήκει στην «ταυτότητα» ms ΑΚ 1374, δεν αποκλείεται να στοιχειοθετεί γεγονόε
κλονιστικό του γάμου.

3

Γ. Anoopeon. L Γενικά. Κατά χην § 2 m s ΑΚ 1374, το δικαίωμα ακύρωσηΞ αποκλείεται, εάν ο σύζυγοε μετά την
διάλυση ms ηλάνηε αναγνώρισε τον γάμο. Η αναγνώριση μπορεί να προκύπτει από xis περιστάσειε (λ.χ. εμμο
νή στην έγγαμη συμβίωση). Αμφισβητείται εάν η αναγνώριση μπορεί με την σειρά ms να ακυρωθεί λόγω

4
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ελαττωμάτων βουλήσεωε, ζήτημα το οποίο ανάγεται στην δογματική τη s ένταξη στιε δικαιοπραξίεε ή στιε οιονεί
δικαιοπραξίεε (για την σχετική διχογνωμία: Γεωργ/àÔns, άρθρ. 1374 αρ. 8).
5

II. Δικονομικά. Ο ισχυρισμόε περί ins αναγνώριση s του γάμου συνιστά ανατρεπτική καταχρηστική ένσταση που
προβάλλει ο εναγόμενοε κατά ins αγωγήε ακύρωσηε του πλανηθέντοε. Κρίσιμοε χρόνοε προβολήε είναι, κατ’
αρχήν, ο χρόνοε τηε συζήτησηε στο ακροατήριο του δικαστηρίου που δικάζει σε πρώτο βαθμό (599 ΚΠολΔ)'
υπό tous όρουε τηε 527 αρ. 1-3 ΚΠολΔ ο ισχυρισμόε μπορεί κατ’ εξαίρεση να προβληθεί το πρώτον και στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

6

Δ. Παραγραφή. Η αγωγή για ακύρωση του γάμου λόγω πλάνηε παραγράφεται κατά την ΑΚ 1380 (βλ. κατώι.).
1 0 7 Ç Ακυρώσιμοι; εξσιτίας απειλής. Γομο$ που έχει τελεσθεί μπορεί να ακυρωθεί αν ο σύζυγος εξπνπγκά1 0 1 V οτπκε να τον αυνάψει με απειλή, παράνομα π αντίθετα npos ία χρηστά ήθη.
Η ακύρωση αποκλείεται, αν autos που εξαναγκάστηκε αναγνώρισε το γάμο αφού πέρασε η απειλή.
Βιβλιογραφία: Μαριδάκηε, Αηόρριψιε αγωγήε περί ακυρώσεωε γάμου τελεσθέντοε προ επταετίαε διά βίαε και
απειλήε. Σύναψιε τετάρτου γάμου, Αρμ 1956, 272’ Μιχαηδίδηε-Νουάροε, Σχόλιο, ΕΕΝ 1945, 215* Μπαδιis,
Γνωμοδότηση, Θέμ. 1954, 19’ Παναγιωιόηουδοε, Σχόλιο, ΕΕΝ 1946, 50.

1

Α.Έννοια απειλής. Η έννοια τηε απειλήε είναι κατ’ αρχήν η ίδια με αυτή των ΑΚ 150 επ. Κατά την νομολογία (ΑΠ
1 0 3 6 /1 9 9 3 ΕλλΔνη 1 9 9 4 ,1 5 7 3 ) η απειλή προϋποθέτει ότι ο απειλών εξαγγέλλει, ηαρανόμωε ή εναντίον των
χρηστών ηθών, κάποιο κακό, το οποίο μπορεί να πραγματώσει και το οποίο εκθέτει κατ’ αντικειμενική κρίση σε
σοβαρό και άμεσο κίνδυνο τα αγαθά του απειλούμενου ή των στενά με αυτόν συνδεόμενων προσώπων. Η
απειλή μπορεί να προέρχεται είτε από τον μέλλοντα σύζυγο είτε από τρίτο (ΑΠ 1036/1 993 ό.π.) και πρέπει να
υπήρξε ικανή να προκαλέσει -κ α ι να ηροκάλεσε πράγματι σ’ αυτόν ο onoios τέλεσε το γάμο υπό την επίδρασή
τηε-, φόβο σοβαρό, που υπάρχει κυρίωε όταν το απειλούμενο κακό στρέφεται κατά τηε προσωπικότητάε του
(ζωή, σωματική ακεραιότητα κ.λη.) και δικαιοδογημένο, Η απειλή πρέπει, τέλοε, να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια
προε την τέλεση του γάμου (ΑΠ 1 036/1993 ό.η.* Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1375 αρ. 3), με την έννοια ότι ο φόβοε
που προκλήθηκε από την απειλή υπήρξε το κύριο και αποφασιστικό στοιχείο διαμορφώσεωε τηε βουλήσεωε
του απειλούμενου προσώπου για την σύναψη του γάμου, τον οποίο χωρίε την απειλή δεν θα τελούσε. Η απει
λή είναι παράνομη εάν η απειλητική πράξη αντίκειται στο δίκαιο (η.χ. απειλή φόνου: ΕφΑΘ 5 2 0 4 /1 9 8 3 ΝοΒ
1983, 1391, σωματικήε βλάβπε, ή βλάβηε ιδιοκτησίαε). Η απειλή είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη εφόσον η
απειλητική πράξη -α κόμ η και νόμιμη- είναι πάντωε άσχετη με τον εηιδιωκόμενο γάμο ( Κουμάντοε I, ο. 98Γεωργιάδηε, άρθρ. 1375 αρ. 2): λ,χ, απειλή ότι εάν δεν γίνει ο γάμοε θα σε απολύσω π θα σε καταγγείλω
στην Εφορία.

2

Β. Απόσβεση. I Γενικά.Όπωε και στην πλάνη, κατά την § 2 τηε ΑΚ 1375, το δικαίωμα ακύρωσηs αποκλείεται, εάν
ο σύζυγοε μετά την πάροδο τηε απειλήε αναγνώρισε τον γάμο. Και εδώ ισχύει ότι η αναγνώριση μπορεί να
προκύπτει από τιε περιστάσειε (λ.χ. εμμονή στην έγγαμη συμβίωση- ΕφΑΘ 5 2 0 4 /1 9 8 3 ΝοΒ 1983, 1390).
Όσα αναφέρονται ανωτ. υπό ΑΚ 1374 (Β) σχετικά με την δογματική ένταξη τηε αναγνώρισηε (δικαιοπραξία ή
οιονεί δικαιοπραξία) ισχύουν και εδώ (αναλυτικότερα: Γεωργιάδηε, άρθρ. 1375 αρ. 5).

3

Η. Δικονομικά. Ο ισχυρισμόε περί τηε αναγνώρισηε του γάμου συνιστά ανατρεπτική καταχρηστική ένσταση που
προβάλλει ο εναγόμενοε κατά τηε αγωγήε ακύρωσηε του απειληθέντοε. Κρίσιμοε χρόνοε προβολήε είναι, κατ’
αρχήν, ο χρόνοε τηε συζήτησηε στο ακροατήριο του δικαστηρίου που δικάζει σε πρώτο βαθμό (599 ΚΠολΔ)*
υπό τουε όρουε τηε 527 αρ, 1-3 ΚΠολΔ ο ισχυρισμόε μπορεί κ α ι’ εξαίρεση να προβληθεί το πρώτον και στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

4

Γ.

Παραγραφή. Η αγωγή για ακύρωση του γάμου λόγω απειλήε παραγράφεται κατά την ΑΚ 1380 (βλ. κατώι.).
Πώς γίνεται η ακυρωοη. Στην περίπτωση του άκυρου γάμου, καθώς και αυτού που έγινε από πλάνη π με
απειλή, απαιτείται δικαστική απόφαση που να τον ακυρώνει.
Βιβλιογραφία: Γαζήε, Τροποποιήσειε του ΑΚ υπό του ΚΠολΔ, ΝοΒ 1969, Γ Παννακόπουδοε, Σχόλιο, ΑρχΝ
1954, 709- Καδαβρόε, Περί του δεδικασμένου των κατά την διαδικασίαν των γαμικών διαφορών εκδιδομένων
αποφάσεων, Δ 1975, 615- Κονδύδηε, Το δεδικααμένο κατά τον Κώδικα Πολιτικήε Δικονομίαε2 (2007), σ. 559
εη.' Κουκιάδηε, Νομολογία Οικογενειακού δικαίου, Αρμ 1971,74' Κρίσηη-Νικοδετοηούδου, Ανυπόστατοε γά
μοε και τέκνα γεννώμενα εξ αυτού, ΝοΒ 1973, 705' Μαριδάκηε, Γνωμοδότηση, Αρμ 1957, 272' ΜηαδήεΑχ., Ο
γάμοε των ανηλίκων κλπ., ΝοΒ 1955, 817* ΜηαδήεΓ., Γνωμοδότηση, θέμ. 1954, 17' Πανταζόπουδοε, Η τριτα
νακοπή κατά τον Κώδικα Πολιτικήε Δικονομίαε (1989)' Ρίκοε, Η οικογενειακή διαφορά ωε προδικαστικόν ζήτη
μα, Δ 1982, 495' Σακεδδαροπούδου-Παρισάκη, Η προστασία του ελαττωματικού γάμου (1982), σ. 39-70.

1

Α. Γενικά. I. Πεδίο εφαρμογής: όχι στον ανυπόστατο γάμο. Ο θεσμόε του γάμου ενδιαφέρει έντονα την δημόσια τάξη.
Γ ι’ αυτό ο νομοθέτηε περιορίζει τιε περιπτώσειε αυτοδίκαιου ανίσχυρου του γάμου μόνον στον ανυπόστατο
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γάμο (βλ, ανωτ. ΑΚ 1372 f.V l.). Στον ανυπόστατο γάμο δεν εφαρμόζεται η ΑΚ 1376: αυτός είναι αυτοδικαίως
άκυρος (όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί βεβαίως να ασκήσει -κύ ρ ια ή παρεμηίπτουσα- αναγνωριστική
αγωγή για να αναγνωριστεί το ανυπόστατο: ΚΠολΔ 609, 610).
II. Π80ίο εφαρμογής: άκυρος και ακυρώσιμος γάμος. Αντιθέτως, ο άκυροε γάμος αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την
διάταξη αυτή όπως ακριβώς και ο ακυρώσιμοε λόγω πλάνης ή απειλήs: πριν την (αμετάκλητη: ΑΚ 1381 σε
συνδ. με ΚΠολΔ 613) δικαστική απόφαση που τον «ακυρώνει», ο άκυρος γάμος αναπτύσσει όλα τα αποτελέσματά του ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1376 αρ. 2* βλ. όμως Φίβιο4, σ. 62, περί του ότι δεν αποκλείεται επί ακύρου
-πλπν ακόμη μη ακυρωθέντος- γάμου να θεωρηθεί ότι η άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων, λ.χ. συμβίωσης,
να χαρακτηριστεί καταχρηστική’ πρβλ. επίσης ανωτ. ΑΚ 1372 A .I., για την ειδική μεταχείριση των «εικονικών»
ή «λευκών» γάμων ως npos ορισμένεε συνέπειές τους, όπωε κτήση ιθαγένειαε, δικαιώματοε εισόδου και παραμονήε στην ΕΕ κ,ο.κ.). Καθιερώνεται έτσι απόκλιση από τα ισχύοντα επί δικαιοπραξιών εν γένει. Η διεύρυν
ση των προσώπων που νομιμοποιούνται να ασκήσουν την αγωγή ακύρωσης (ΑΚ 1378: όποιος έχει έννομο
συμφέρον και όχι μόνον οι σύζυγοι) δείχνει επίσης το ενδιαφέρον τηε δημόσιαε τάξηε για τον γάμο (Γεώργιό 6ns, άρθρ. 1376 αρ. 1* Κουμάντοβ I, σ, 100). Περίπτωση αυτοδίκαιηε ακύρωση5 (αρχικώε εγκύρου) γάμου
δεν υπάρχει (ακόμη και εάν μετά τον γάμο μεταβάλει φύλο ο έναε από τουε συζύγους· αντίθ. Δασκαρόβηε ί,
σ. 126’ Δεδηγιάννηε I, σ. 181). Επίσηε δεν υπάρχει περίπτωση άββωε nebs βύσηε γάμου πλην των ηροβλεπόμενών στον ΑΚ (διαζύγιο ή θάνατος* για την αμφιβολία που είχε εκφραστεί στο παρελθόν ωε npos την επί
δραση τηε μονακ/κήΞ κουρά$ στον υφιστάμενο γάμο: πρβλ. Τούση2, σ. 291 επ.· Τρωιάνοε/Πουβήε, σ. 542).

2

III. Χρόνος δικαστικής ακύρωσης. Η αγωγή μπορεί να ασκηθεί και μετά την λύση του γάμου (609 ΚΠολΔ· ΑΠ

3

6 1 8 /1 9 6 0 ΝοΒ 1 9 6 1 ,5 8 9 ).
Β. Οικονομικά, f. Κύρια ή παρεμηίπτουσα αγωγή. Η κήρυξη τηε ακυρότηταε του γάμου μπορεί να ζητηθεί μόνον με
κύρια ή παρεμηίπτουσα αγωγή (609 Κ Π ολΔ’ ΑΠ 1 258/1 986 ΝοΒ 1987, 913- ΕφΑΘ 5 1 6 9 /1 9 9 0 ΕλλΔνη
1992, 155). Επιτρεπτή είναι επομένως και η ανταγωγή όηωε και η κύρια παρέμβαση {ΡάμμοΒ, ΕρμΑΚ 1377
αρ. 3* απαράδεκτη θα ήταν η πρόσθετη παρέμβαση), εφόσον η κύρια αγωγή συζητείται κατά την διαδικασία των
γαμικών διαφορών. Το ζήτημα του χαρακτηρισμού τηε αγωγήε και τηε αντίστοιχηε αηόφασηε ωε διαπλαστικήε
ή αναγνωριστικής έχει μόνον θεωρητικό ενδιαφέρον ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1376 αρ. 4-5), αφού ο νόμοε (ΑΚ
1381, 1382) ρυθμίζει τα σχετικά θέματα (για το ζήτημα των αποτελεσμάτων τηε αηόφασηε επί τριτανακοπής
όταν η προσβαλλόμενη απόφαση είναι διαπλαστική βλ. Πανταζόπουβο, σ. 412 επ.).

4

II.Όχι προβολή ακυρότητας γάμου κατ' ένσταση. Κατ’ εξαίρεση ίου γενικού δικονομικού κανόνα «όποιος έχει αγωγή,
έχει και ένσταση», η προβολή τηε ακυρότηταε -κ α ι πολλώ μάλλον τηε ακυρωσίαε- του γάμου με ένσταση δεν
επιτρέπεται (ΠΠρΑΘ 2 0 7 9 /1 9 6 9 ΑρχΝ 1970, 57, 58* ΕφΘεσ 4 8 2 /1 9 5 2 ΕΕΝ 1955, 130, 131* Γεωρψάδηε,
άρθρ. 1376 αρ. 6). Εφόσον το κΰροε του γάμου είναι ηροδικαστικό ζήτημα για την διάγνωση άββηε διαφοράς, η
ΚΠολΔ 610 προβλέπει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: (α) εφόσον εκκρεμεί ήδη αγωγή για το κύροε του γάμου, το
δικαστήριο αναβάλλει (και αυτεπαγγέλτωε) τη συζήτηση εωσότου εκδοθεί η σχετική αμετάκλητη απόφαση*
(β) εφόσον δεν έχει ασκηθεί ακόμη η αγωγή αυτή, το δικαστήριο ορίζει προθεσμία για την άσκησή τηε (ΕφΑΘ
5 1 6 9 /1 9 9 0 ΕλλΔνη 1992, 155). Εάν η προθεσμία περάσει άπρακτη, ο ισχυρισμός περί τηε ακυρότητας ίου
γάμου θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί (το γράμμα τηε ΚΠολΔ 610 δίνει κατ’ αρχήν την εντύπωση ότι ούτε το
ανυπόστατο του γάμου μπορεί να προβληθεί κατ’ ένσταση* όπως ανωτ. εκτίθεται, η εντύπωση είναι εσφαλμένη).

5

ΕΕΕ. Διαδικασία - Αρμόδιο δικαστήριο. Η αγωγή ακύρωσης γάμου ή αναγνώρισης τηε ύπαρξης ή ανυπαρξίας του
εκδικάζεται κατά την διαδικασία των γαμικών διαφορών (ΚΠολΔ 592 § 1 β, γ). Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο
είναι -μ ετά τον Ν. 4 0 5 5 /2 0 1 2 - το Μονομελές Πρωτοδικείο (ΚΠολΔ 17 § 1). Κατά τόπον αρμόδιο είναι είτε
το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίαε του εναγόμενου (ΚΠολΔ 22), είτε το δικαστήριο στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται ο τόπος τηε τελευταίαε κοινής διαμονής των συζύγων (ΚΠολΔ 39).

Β

IV. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Εφόσον η διαφορά έχει στοιχεία αλλοδαπότηταε, εφαρμόζονται είτε
οι ΚΠολΔ 611 και 612 είτε ο Κανονισμός 2 2 0 1 /2 0 0 3 (αναλυτικότερα: Τσαντίνηε, σ. 38 επ., 86 επ.).

7

V. Δεδικασμένο. Κατά την ΚΠολΔ 613, οι αμετάκβητεε αποφάσεις που απαγγέλουν ακύρωση γάμου (ή διαζύγιο),
ή αναγνωρίζουν την ύπαρξη ή όχι έγκυρου γάμου, όπως και οι αποφάσειε που απορρίπτουν τέτοιες αγωγέε,
αποτελούν δεδικασμένο που ισχύει υπέρ και εναντίον όήων. Η ρύθμιση εισάγει διπλή εξαίρεση ως προε την
ρύθμιση του δεδικασμένου σε σχέση με τιε λοιπές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων:

8

1. Αμετάκλπτο αντί τελεσιδικίας. Κατά πρώτον, ο απαιτούμενοε βαθμόε δικονομικήε ωριμότπταε τηε απόφασης, για
να εξοπλιστεί αυτή με ουσιαστικό δεδικασμένο, αυξάνεται από την τελεσιδικία (που κατ’ άρθρον 321 ΚΠολΔ
ισχύει στις λοιπές εν γένει περιπτώσεις) στο αμετάκλητο. Αμετάκλητη είναι η απόφαση όταν δεν μπορεί να
προσβληθεί με αναίρεση και αναψηλάφηση. Ειδικά για τις γαμικές διαφορές η ΚΠολΔ 605 -σ ε συνδ. με
ΚΠολΔ 5 4 5 - ρυθμίζει με ειδικό τρόπο την προθεσμία της αναψηλάφησης (έξι μήνες από την επίδοση της
προσβαλλόμενης απόφασης) για εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν θα ήταν άλλως βέβαιος ο χρόνος
αφετηρίας της προθεσμίας (ΚΠολΔ 544 αρ. 6, 7 και 8). Έτσι οι τελεσίδικες αποφάσεις επί γαμικών διαφορών

9
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έχουν, κατ! αρχήν (με ιπν επιφύλαξη των ΚΠολΔ 545 § 6 και 564 § 4), χα εξήε σχαθερά χρονικά σημεία καχά
ία οποία γίνονχαι αμετάκλητεε: (α) εφόσον επιόοθούν: έξι μήνεε μεχά χην επίδοσή xous (οι προθεσμίεε για χην
άσκηση χων εκχάκχων ενδίκων μέσων xns αναψηλάφησηε και xns αναίρεση s τρέχουν παράλληλα)· (β) αν δεν
επιδο θούν: τρία χρόνια από χη δημοσίευση ins απόφασηε που περατώνει την δίκη (ΚΠολΔ 564 § 3 για χην
αναίρεση) ή από χην χελεσιδικία ή το ανέκκλητο (ΚΠολΔ 545 § 5 για χπν αναψπλάφηση).
10

2. Υποκειμενικά όριο δεδικασμένου. Καχά δεύτερον, διασπάται ριζικά π αρχή των στενών υποκειμενικών ορίων του
δεδικασμένου (ΚΠολΔ 324-329), αδιακρίχωε κατ’ αρχήν του εάν οι καλυπτόμενοι από χπν ισχύ χου δεδικασμένου τρίτοι ακούστηκαν ή όχι* Η ρύθμιση δικαιολογείται από την ανάγκη ασφάλειαε δικαίου [καχά τον ειση
γητή των σχετικών διατάξεων χου ΚΠολΔ Γ. Οικονομόηουβο, ΙχΠ ο λΔ , 40S χόμ, (1956), σ, 192 χην επέκταση
του δεδικασμένου έναντι πάντων επιβάλλουν «το δημόσιο συμφέρον και η ασφάλεια των συναλλαγών»· Κονδύδηε, ο. 559] ιδίωε για ζητήματα που αφορούν στην προσωπική κατάσταση και ενδεχομένωε συνιστούν
προδικαστικό ζήτημα σε έννομεε σχέσειε απροσδιόριστου αριθμού προσώπων [Κεραμεύε/Κονδύβηε/Νίκαε
(-Ποδηματά) ΚΠολΔ II (2000), άρθρ, 613 αρ. 8]* Η επέκταση υποστηρίζεται περαιτέρω από τιε διαδικαστικέε
αποκλίσειε υπέρ χου ανακριχικού συσχήμαχοε στην ειδική διαδικασία χων γαμικών διαφορών (ΚΠολΔ 600,
6 0 1 , 605), στην οποία «εξασφαλίζεται π συμμετοχή στην δίκη των συζύγων ή ενδεχομένωε των κληρονόμων
των και η ανεύρεσιε υπό χου δικαστηρίου χπε κατ’ ουσίαν αληθείαε» (Γ. Οικονομόπουβοε, ό.π.).
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3. Δικαιώματα τρίτων - Τριτανακοπή. Παρά την κατ’ αρχήν δικαιολόγησα χηε έναντι όλων επέκτασηε του δεδικασμένου, αυτή θίγει ενδεχομένωε το συνταγματικήε περιωπήε δικαίωμα ακροάσεωε τρίτων, οι οποίοι δεν προστα
τεύονται ικανοποιητικά από χην ρύθμιση του ΚΠολΔ; Καχά την ΚΠολΔ 586 § 2, τρίτοι που δεσμεύονται από το
δεδικασμένο μπορούν να τριτανακόψουν παραδεκχώε δικαστική απόφαση μόνον επικαλούμενοι δόλο ή συ
μπαιγνία χων διαδίκων. Προτείνονται για τον λόγο αυτό διάφοροι ερμηνευτικοί περιορισμοί είτε ms ΚΠολΔ 613,
είχε τηε ΚΠολΔ 586 § 2 ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1376 αρ. 9· Ράμμοε , ΕρμΑΚ 1376 αρ. 36 επ.· αναλυτικά: Κονδύδηε, σ. 560 επ.· το ζήτημα δεν φαίνεται ηάντωε να έχει απασχολήσει χην πρόσφατη νομολογία). Εφόσον
τριτανακοηεί απόφαση που ακυρώνει γάμο, η απόφαση επί χηε χριτανακοπήε που ακυρώνει χην προσβαλλόμε
νη κατά μία άποψη έχει επίσπε αποτελέσματα έναντι όλων, αφού το ζήτημα τηε ακυρότηταε χου γάμου είναι
αδιαίρετο (ΚΠολΔ 590 εδ. β'· ΑΠ 1 5 /1 9 5 7 ΝοΒ 1957, 477· Γεωργιάδηε, άρθρ. 1376 αρ. 13’ για την έννοια
του αδιαιρέτου χου γάμου βλ. και ΜΠρΑΘ 1173/1981 ΝοΒ 1981, 1122: «ο γάμοε είναι σχέσιε ενιαία και
αδιαίρεχοε και cos εκ τούτου ή υπάρχει δ ι’ αμφοτέρουε tous συζύγουε ή δεν υπάρχει δή ουδένα εξ αυτών»·
πρβλ. Ζέππο/Κρίσπη, Γνωμοδότηση, ΕΕΝ 1967, 2 3 1 ,2 3 3 ). Κατ’ αντίθετη άποψη [Κεραμεύε/Κονδύήηε/Νίκαε (-Ποδηματά) ΚΠολΔ ίί (2000), άρθρ. 613 αρ. 13* Πανταζόπουήοε, σ. 412 επ.], η απόφαση θα κηρυχθεί
απδώε ανενεργόε για τον χριιανακόπτοντα, υπό χπν έννοια όχι χα περιουσιακά αποτελέσματα χων προσωπικών
έννομων σχέσεων (για τα οποία, λογικώε, ενδιαφέρονιαι οι τρίτοι ανακόηχοντεε) δεν θα ισχύουν έναντι αυτού
(βλ. αναλυτικά χα πειστικά επιχειρήματα του Πανταζόηουβου, σ. 413).
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Καταργήθπκε με το άρθρο 53 ΕιοΝΚΠοΑΔ.

1Ό7Α Ποιος ενάγει γιο ακύρωοη. Η αγωγή για ακύρωση του γάμου μπορεί να ασκηθεί: 1. eras περιπτώσεις των

I V I Ο άρθρων 1350 sois 1352,1354,1356,1357 και 1360 από tous συζύγους και από οποιονδπποτε έχει έννομο
συμφέρον, καθώς και από τον εισαγγελέα αυιεπαγγέθτως· 2. στις περιπτώσεις ίων άρθρων 1374 και 1375 μόνο από το
σύζυγο που πλανήθηκε π απειΠπθηκε, όχι όμως από tous κληρονόμους του.
Βιββιογραψία; Ζέηοε, Δικαίωμα, καταχρηστική άσκησιε κλπ., ΕΕΝ 1969, 204- Κανίνιαε, Η δικαιοδοσία του εισαγγελέωε στο χώρο του οικογενειακού δικαίου, Δ 1983, 225' Κορνηδάκηε, Σχόλιο, Αρμ 1978, 577· Κουκιάδηε,
Νομολογία οικογενειακού δικαίου, Αρμ 1971, 72 και 940* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη, Η νομολογιακή εφαρμογή
του άρθρου 281 ΑΚ στο οικογενειακό δίκαιο, ΕλλΔνη 1997, 1457* Μιχαηήίδηε-Νουάροε, Σχόλιο, ΝοΒ 1955,
47' Μπαδήε, Ο γάμοε των ανηλίκων κλπ., ΝοΒ 1955, 817· Πίψοε, Νομολογία οικογενειακού δικαίου, Αρμ 1979,
187' Σακεββαροπούβου-Παρισάκη, Η προστασία του ελαττωματικού γάμου (1982), σ. 70-86, 105-169.

1 Α. Ενεργητική νομιμοποίηση. I. Άκυρος γάμος. Σε περίπτωση ακυρότηταε του γάμου λόγω παράβασηε των όρων

2

σύναψηε του γάμου (ΑΚ 1350-1352), λόγω διγαμίαε (ΑΚ 1354), λόγω κωλύματοε συγγένειαε (ΑΚ 1356),
κωλύματοε αγχιστείαε (ΑΚ 1357), κωλύματοε υιοθεσίαε (ΑΚ 1360), η αγωγή ασκείται από tous συζύγουε,
αλλά και από οποιονδήηοτε έχει έννομο συμφέρον (ΑΠ 1 0 1 9 /2 0 0 3 ΧρΙΔ 2003, 894), όπωε επίσπε και από
τον Εισαγγελέα (και αυιεπαγγέλτωε).
Το έννομο συμφέρον του συζύγου για την ακύρωση του γάμου για tous cos άνω λόγουε θεμελιώνεται κατά
κανόνα από μόνο τον ισχυρισμό του ενάγοντοε ότι είναι σύζυγοε άκυρου γάμου (ΑΠ 2 5 2 /1 9 6 2 ΝοΒ 1962,
907, 908- ΕφΑΘ 2 174/1 961 ΝοΒ 1962, 4 1 ,4 2 ), Δεν αποκλείεται υπό συγκεκριμένεε προϋποθέσειε π άσκη
ση του δικαιώματοε ακυρώσεωε να είναι καταχρηστική (ΟλΑΠ 1 810/1 986 ΝοΒ 1987, 1613: αγωγή για
ακύρωση γάμου μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, ύστερα από 44ετή αρμονική tous συμβίωση* Γ εωργιάδηε, άρθρ.
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Άρθρο 1378
1377-1379 αρ. 4). Δεν είναι πάνιωε άνευ ετέρου καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματοε ακύρωσηε από τον
σύζυγο τον οποίο αφορά αποκλειστικά ο δάγοΞ ακύρωσηε ( Γ εωργιάδηε, άρθρ, 1377-1379 αρ. 6). Προβλη
ματική είναι ενδεχομένων η κατάφαση του εννόμου συμφέροντοε όταν ο άκυροε γάμοε έχει ήδη δυθεί διά
διαζυγίου (εκτόε εάν ο ενάγων βαμύνεται με υποχρέωσε is διατροφή s λόγω διαζυγίου- Γ εωργιάδηε, άρθρ.
1378 αρ, 5), ή δόγω θανάτου, οπότε, δογικά, δεν θα συντρέχει κάποιο περιουσιακό συμφέρον στο πρόσωπο
tou snizcbvTOS ενάγοντοε. Πάντων και το ηθικό έννομο συμφέρον αρκεί (Γ εωργιάδηε, ό.π.).
Το έννομο συμφέρον τρίτων να ζητήσουν ακύρωση γάμου μπορεί κατ’ αρχήν να είναι περιουσιακό ή/και
ηθικό.
Όταν την αγωγή ακύρωσηε ασκεί ο Εισαγγεδέαε το έννομο συμφέρον δεν θα είναι προσωπικό και ιδιωτικό,
αδδά θα θεμεδιώνεται στο δημόσιο συμφέρον να ακυρωθεί ο εδαττωματικόε yâpos, Υποστηρίζεται πειστικά ότι
η εξουσία του εισαγγεδέα υπάγεται σε κάποιουΞ περιορισμούε, όπω$ ο γάμοε να μην έχει ήδη δυθεί με άδδο
τρόπο ( Παπαχρίστου, σ. 60* Κουνουγέρη-Μανωήεδάκη I3, σ. 137).

3
4

II. Ακυρώσιμος γάμος λόγω πλάνος π απειλής. Η αγωγή για ακύρωση του γάμου δόγω πδάνηε (ΑΚ 1374) ή απειδήε
(ΑΚ 1375) ασκείται μόνον από τον σύζυγο που ηδανήθηκε ή αηειδήθηκε. Αποκδείονται ακόμη και οι κδηρονόμοι του. Η άποψη ότι οι κδηρονόμοι μπορούν παραδεκτών να συνεχίσουν την δίκη ακύρωσηε δόγω πδάνηε
ή απειδήε που άρχισε με αγωγή του συζύγου (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1377-1379 αρ. 1V Δεήηγιάννηε I, σ. 199)
δεν φαίνεται να στηρίζεται στο γράμμα του νόμου, Ο νομοθέτηε μάδδον θέδησε η δίκη να περατώνεται με τον
θάνατο του συζύγου ενάγονχοε ή εναγομένου (έτσι και Τούσηε1, § 34, σ. 88* Κουνουγέρη-Μανωήεδάκη I3, σ.
137' βδ. αναδυτικότερα Παϊσίδου, Διακοπή και επανάδηψη ms ôikhs κατά τον ΚΠοδΔ, 123 επ.· Μηέηε , ΠοδΔ
άρθρ. 604, σ. 94, 608 σ. 102, 103).
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8. Παθητική νομιμοποίηση, Η 6 0 8 ΚΠοδΔ συμπδηρώνει την ρύθμιση ms ΑΚ 1378 cos npos την παθητική νόμιμό-
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ποίηση τόσο για την αγωγή aKÙpcoons γάμου όσο και για την αναγνωριστική αγωγή περί m s ύπαρξη s ή ανυηαρξίαε γάμου.

I. Ενάγων σύζυγος. Εάν την αγωγή ασκεί ο évas oùzuyos την απευθύνει κατά του άδδου ή των κδηρονόμων του (ηου
είναι στην περίπτωση αυτή αναγκαίοι ομόδικοι: 76 § 1 ηερ. γ' ΚΠοδΔ* ΕφΑΘ 1103/1972 ΝοΒ 1972, 933 επ.).
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II. Ενάγων τρίτος. Εάν την αγωγή ασκεί Tpims την απευθύνει κατά των δύο συζύγων ή, εάν κάποιοε από aumùs
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-ή και οι δ ύ ο - έχει πεθάνει, κατά των κδηρονόμων (οι εναγόμενοι είναι και στην περίπτωση αυτοί αναγκαίοι
ομόδικοι: 76 § 1 ηερ. γ ΚΠοδΔ- ΟδΑΠ 1043/1 976 ΝοΒ 1977, 503, 5 0 4 - ΑΠ 1305/1 993 ΕδδΔνη 1995,
126· ΕφΑΘ 5 6 2 9 /1 9 8 9 ΕδδΔνη 1992, 154).

III. Περιπτωσιολογία. Σε κάθε περίπτωση παθητικών νομιμοποιείται ο oùzuyos ή οι σύζυγοι του γάμου τον οποίο
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αφορά η αγωγή (ΑΠ 1 3 0 5 /1 9 9 3 ΕδδΔνη 1995, 126- Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1377-1379 αρ. 14). Εάν ο évas
από tous ouzùyous έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, η αγωγή απευθύνεται μόνον κατά του άδδου συζύγου (ΕφΑΘ
8 6 3 /1 9 6 2 ΕΕΝ 1962, 492). Εάν δεν υπάρχουν κδηρονόμοι (ή εάν όδοι οι κδηρονόμοι αποποιηθούν), η
αγωγή απευθύνεται κατά του Δημοσίου cos κδηρονόμου [ΑΚ 1824* Κεραμεύε/Κονδύήηε/Νίκαε (-Ποδηματά),
ΚΠοδΔ II (2000), άρθρ. 608 αρ. 5' Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1378 αρ. 30β, 33]. Άδδα πρόσωπα (δ.χ. ο Tpixos που
προκάδεσε την ακυρωσία του γάμου με απειδή ή απάτη) δεν νομιμοποιούνται παθητικά ( Γ εωργιάδηε, άρθρ,
1377-1379 αρ. 16- Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1378 αρ. 29).

IV. Κύρωση. Ρητών ορίζει η 608 ΚΠοδΔ ότι εφόσον δεν συνεναχθούν όδοι οι υποχρεωτικά κοινά παθητικά νομιμοποιούμενοι, η αγωγή απορρίπτεται cds απαράδεκτη, Δηδαδή, δεν χωρείπροσεηίκήηση -ο ύτε με διαταγή
του δικαστηρίου- μη εναχθέντοε προσώπου (cos αναγκαίου ομοδίκου: 86 ΚΠοδΔ).
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Γ. Διαδικασία. Η αγωγή για την αναγνώριση m s ύηαρξη5 ή ms ανυπαρξίαε γάμου ή την ακύρωση γάμου εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών του ΚΠοδΔ (άρθρα 592-613).
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I. Καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο. Καθ’ ύδην αρμόδιο δικαστήριο (μετά τον Ν. 4 0 5 5 /2 0 1 2 ) είναι το Movopsâés
Πρωτοδικείο (ΚΠοδΔ 17 § 1), ενώ κατά το προηγούμενο δίκαιο αρμόδιο ήταν το Ποδυμεδέε Πρωτοδικείο.
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Ιί. Κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο. Η κατά τόπον αρμοδιότητα ρυθμίζεται κατά τι s γενικέ s διατάξεν.

13

ΙΗ. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Η διεθνήε δικαιοδοσία των εδδηνικών δικαστηρίων ρυθμίζεται από
τον ΚΠοδΔ ή από τον Καν 2 2 0 1 /2 0 0 3 , εφόσον πδηρούνται οι προϋποθέσεν εφαρμογής του τεδευταίου (βδ.
Τσαντίνη, passim).

14

IV. Προτάσεις. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται στην έδρα και όχι προ εικοσαημέρου (599 σε συνδ. με 591
§ 1 β' ΚΠοδΔ- ΑΠ 2 9 3 /2 0 0 5 ΕδδΔνη 2006, 1439).
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V. Βάρος απόδειξης. Ο ενάγων οφείδει να επικαδεστεί και να αποδείξει τον δόγο ακυρότηταε ή ακυρωσίαε του
γάμου. Επί ανυποστάτου γάμου, ο ενάγων οφείδει να επικαδεστεί ότι δεν τηρήθηκε καθόδου ο τύποε ms ΑΚ
1367. Εάν το ανυπόστατο οφείδεται σε άδδο δόγο (δ.χ. ταυτότητα φύδου των συζύγων, έδδειψη ιδιότηταε ιε
ρέα στο πρόσωπο του ιεροδογήσαντοΞ κ.ο,κ.), ο ενάγων φέρει το βάροε εηίκήησηε και απόδειξηs του δόγου
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Taavtivns

Άρθρο 1379,1380
αυτού. Κάθε άλλη λύση θα οδηγούσε σε αφόρητα και άτοπα αποτελέσματα (nosos εναγόμενοε θα μπορεί να
αποδείξει ότι ο ιερεύε που ιερολόγησε τον γάμο του δεν χειροτονήθηκε από επίσκοπο «με διεσπασμένη την
αηοστολική διαδοχή»;). Σε περίπτωση αγωγήε ακύρωσηε γάμου λόγω διγαμίαε, ο ισχυρισμόε ότι ο ηρώτοε
γάμos είχε λυθεί κατά ίο χρόνο ιέλεσ η ε του δεύτερου γάμου είναι ένσταση του εναγόμενου (ΑΠ 1601/1981
ΝοΒ 1982, 1059' Ε φ θεσ 352/19 61 ΕλλΔνη 1 9 6 1 ,9 6 8 ' Γεωργιάδηε, άρθρ. 1377-1379 αρ. 25' αντιθέτωε,
ότι δηλαδή ο ενάγων πρέπει να αποδείξει και ότι ο πρώτοε γάμοε δεν είχε λυθεί όταν τελέστηκε ο δεύτεροε;
ΕψΑΘ 1 8 9 3 /1 9 7 0 Αρμ 1970, 1105' ΠρΠειρ 4 1 5 8 /1 9 5 8 ΝοΒ 1958, 1255 επ.· Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη
I3, ο. 148· Μιχαηδίδηε-Νουάροε, Σχόλιο, ΝοΒ 1955, 46 επ., 47 επ.).
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L Καταχρηστική άσκπαη αγωγής. Η άσκηση του δικαιώματοε να ζητήσει κάποιοε την ακύρωση γάμου ελέγχεται ωε
npos τα άκρα όριά ms με την διάταξη ms AK 281 (ΕφΑΘ 3 4 4 6 /2 0 0 8 ΕλλΔνη 2008, 1480). Η αγωγή απορ
ρίπτεται cos ουσία αβάσιμη, εφόσον ασκείται κατά τρόπο που υπερβαίνει ηροδήλωε τα όρια που επιβάλλουν η
καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αλλά ιδίωε και ο koivcdvikôs σκοπόε του δικαιώματοΒ.Έχει κριθεί ότι καταχρη
στική είναι η αγωγή ακύρωσηε λόγω διγαμίαε που ασκείται από την επί τριάντα χρόνια αδρανούσα πρώτη σύ
ζυγο με σκοπό να επιτύχει η ενάγουσα την χορήγηση ms σύνταξη$ του αποβιώσαντοε συζύγου σ' αυτήν κατ’
αποκλεισμό ms δεύτερηε συζύγου (ΕφΑΘ 3 4 4 6 /2 0 0 8 ό.π.· μια ιδιόρρυθμη περίπτωση κατάχρησηε αντιμετώ
πισε -κ α ι δέχθ η κε- η ΑΠ 1 6 6 6 /2 0 0 6 Νόμοε: αν και επρόκειτο για αναγνώριση - ή μη αναγνώριση- αλλοδαπήε anôcpaans διαζυγίου, μετά την οποία οι διαζευγμένοι σύζυγοι συμβίωσαν αρμονικά για 16 έτη, τα εκεί δι
αλαμβανόμενα μεταφέρονται και στην ακύρωση γάμου). Δεν είναι αντιθέτου καταχρηστική η αγωγή ακύρωση s,
καίτοι οι σύζυγοι (πρώτοι εξάδελφοι) συμβίωσαν αρμονικά επί 44 έτη χωριά να αμφισβητήσουν το KÙpos του
γάμου, εφόσον δικαιολογείται σοβαρό οικονομικό συμφέρον του ενάγοντοε, ôntos ηροσαύξηση του κληρονο
μικού του μεριδίου (ΑΠ 1 3 4 2 /1 9 8 5 ΕΕΝ 1986, 564 με μειοψ.)·
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Η αγωγή για την ακύρωση του γάμου μπορεί να εγερθεί από αντιπρόσωπο, μόνο αν έχει ειδικά εξουσιο
δοτηθεί.

Αμφισβητείται εάν η ΑΚ 1379 αφορά τον εκούσιο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο. Αφού ο vôpos δεν διακρίνει,
δεν φαίνεται να αποκλείεται η εφαρμογή ms διάταξη s σε αμφοτέρουε (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1377-1379 αρ.
12). Πάντωε δεν αμφισβητείται ότι η διάταξη δεν αφορά τον Βσαγγεδέα, όταν ασκεί την αγωγή αυτεπαγγέλτωε
(.Γεωργιάδηε, άρθρ. 1377-1379 αρ, 12- Κουνουγέρη-Μανωήεδάκη ί3, σ. 138· ΒαθρακοκοιΉηε, ΕρΝομΑΚ,
άρθρ. 1379 αρ. 1).
Ekoùoios αντί πρόσωπο s μπορεί στο ελληνικό δίκαιο να είναι μόνον ο δικαστικόε ηδηρεξούσιοε ( Γεωργ/άÔns, άρθρ. 1377-1379 αρ. 12* Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1379 αρ. 3). Qs npos αυτόν η ΑΚ 1379 συμπληρώνεται από
την -μεταγενέστερη- ΚΠολΔ 98 που επιτάσσει το συμβολαιογραφικό (ΚΠολΔ 96 § 1) πληρεξούσιο να είναι
ειδικό (η υηαλλακτικώε προβλεπόμενη στην ΚΠολΔ 96 § 1 χορήγηση πληρεξουσιότηταΒ με προφορική δή
λωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή την έκθεση θα αφορά εκ των πραγμάτων την δίκη των γαμικών διαφο
ρών και θα είναι ομοίω$ ειδική ).
Os npos τον νόμιμο αντιπρόσωπο, η πρακτική σημασία τη s διάταξη s αμφισβητείται έντονα (ΚουνουγέρηΜανωήεδάκη I3, σ. 138-139) και θεωρείται ότι υπερκαλύπτεται από lis διατάξει s των ΑΚ 1621 και 1682 εδ.
α'. Η πρακτική σημασία m s επιλογήε m s pias ή ms aRHns γνώμηε είναι μάλλον περιορισμένη, όπωε και η εν
γένει πρακτική σημασία τη s διάταξη s {Κουμάντοs I, σ. 103).

1 Q Q Î I ΠαρανΡΟΦή- Παραγραφή tns αγωγής για ακύρωαη ίου γάμου χωρεί μόνο στην περίπτωση ακύρωσης
I ν Ο υ εξαιτίας πλάνης ή απειθής.
Η παραγραφή επέρχεται όταν περάσουν έξι μήνες αφέτου έγινε δυνατόν να εγερθεί η αγωγή και πάντως όταν περάσουν
τρία χρόνια από την τέλεση του γάμου.
Βιβδιογροφία: Ζέποε, Σχόλιο, ΕΕΝ 1954, 151 ■Καρακατσάνηε, Η έναρξιε ms παραγραφή s ms περί ακυρώσεωε του
γάμου αγωγήε λόγω αηειλή$ κατά το άρθρον 1380 ΑΚ, ΕΕΝ 1974, 352' Κερχουδάε, Σχόλιο, ΝΔίκ. 1953, 650.
1

Α/Οχι παραγραφή ms αγωγής για άλλους λόγους. Ρητώε συνάγεται από το κείμενο ms διάταξη s ότι δεν υπόκειται σε
παραγραφή το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε την ακύρωση του γάμου για όλουε tous άλλου3 προβλεηόμενουε στον νόμο λόγουβ, ηληντηε πλάνπ5 και ms αηειλήε (ΑΠ 39/195 1 ΝΔίκ. 1 9 5 1 ,2 6 5 ). Δικαιοηολιτικά
η επιλογή εξηγείται αφού η πλάνη και η απάτη είναι λόγοι ακύρωσηε που, αφ’ evôs, έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα
(.Γεωργιάδηε, άρθρ. 1380 αρ. 1■Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 143) και οι οποίοι, αφ’ ετέρου, μπορούν να
θεραηευθούν με αναγνώριση του γάμου (βλ. ανωτ. ΑΚ 1374, 1375). Η διάταξη tns ΑΚ 1380 συμπληρώνει
κατά τούτο tis διατάξειε ms § 2 των ΑΚ 1374 και 1375.

2

Β. Έναρξη παραγραφής. Η φράση «αφότου έγινε δυνατόν να εγερθεί η αγωγή» σημαίνει κατά την επικρατήσασα
στην νομολογία άποψη «αφότου διαλύθηκε η πλάνη» ή «αφότου έπαψε η απειλή» (ΟλΑΠ 4 6 8 /1 9 7 4 ΝοΒ
1975, 23- σχετικέε οι ΑΠ 5 3 0 /1 9 7 3 ΝοΒ 1973, 1427 και ΑΠ 9 4 0 /1 9 7 3 ΝοΒ 1974, 490* Καρακατσάνηε,
594
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Αρθρα 1381-1302
ΕΕΝ 1974, 352 εη,). Άλλοι λόγοι που πιθανόν εμπόδισαν την έγερση ms αγωγής (λ,χ. ασθένεια του ενάγοvros) -κ α ι που δεν συνιστούν λόγου s αναστολή s τη s παραγραφή s κατά ΑΚ 255 επ - δεν εμποδίζουν την
έναρξη ms παραγραφής ( Γ εωργιάδηε, άρθρ, 1380 αρ. 2* Κουμάντοε I, σ, 105), Στο ερώτημα, εάν η τέλεση
του γάμου καθιστά αμέσως δυνατή την έγερση αγωγής για ακύρωσή του λόγω απειλής, ορθότερο είναι να μην
δίδεται μηχανιστική, «αυτόματη», καταφατική απάντηση, αφού η απειλή μπορεί να εξακολουθεί και μετά την
τέλεση του γάμου (ΟλΑΠ 4 6 8 /1 9 7 4 ΝοΒ 1975, 23- ΑΠ 9 4 0 /1 9 7 3 ΝοΒ 1974, 490- ΕφΑΘ 3 2 9 8/1 952
ΝΔίκ. 1953, 650- Γ εωργιάδηε, άρθρ, 1380αρ. 3· αντίθετα ΑΠ 5 3 0 /1 9 7 3 ΝοΒ 1973, 1427 επ,· Καρακαισάvns, ΕΕΝ 1974, 352 επ.). Το βάρος απόδειξης του πότε έγινε δυνατόν να εγερθεί η αγωγή φέρει ο ενιστάμεvos εναγόμενος.

Γ. Αναστολή και διοκοππ παραγραφής. Οι κανόνες των ΑΚ 255 επ. και 260 εφαρμόζονται ευθέωε όσον αφορά στην 3
εξάμηνη παραγραφή τη s διατάξεωε και ο πλάνη θείε ή απειληθείς ενάγων οφείλει να προτείνει και να αποδείξει
τυχόν γεγονότα που αποτελούν λόγο us αναστολής τη s παραγραφής, εφόσον ηροταθεί ένσταση παραγραφή s
από τον εναγόμενο (ΟλΑΠ 4 6 8 /1 9 7 4 ΝοΒ 1975, 23* Παηαχρίστου, σ. 61 επ / Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3,
σ. 144- Δεδηγιάννηε ί, σ. 201). Οι ΑΚ 255 επ. και 260 εφαρμόζονται αναδογικά όσον αφορά στην προθεσμία
των τριών ετών που προβλέπει η διάταξη, διάστημα που αποτελεί αποσβεστική προθεσμία, με κύρια συνέπεια
ότι λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 5 3 6 /1 9 5 4 Θέμ. 1954, 854- ΕφΝαυπλ 1 0 9/19 65 ΑρχΝ 1965,
509' ΕφΑΘ 3 9 1 3 /1 9 5 3 ΝΔίκ, 1954, 122, με παρατ, Κερχουδά Γεωργιάδηε, άρθρ. 1380 αρ. 2 5 ' Κουνουγέ
ρη-Μανωδεδάκη !3, σ, 145- Δεδηγιάννηε I, 201 ■αντίθ.: Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1380 αρ. 4α, 5: πρόκειται σε αμφότερεε tis περιπτώσεις για αποσβεστική προθεσμία· εντούτοις και ο Ράμμοε, ό.π. αρ. 14, δέχεται την εφαρμογή
των γενικών περί παραγραφής διατάξεων). Η τελευταία λαμβάνεται επομένων υπόψη αυτεπαγγέλτως (ΑΚ
280), ενώ η εξάμηνη παραγραφή μόνον εφόσον ηροταθεί ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1380 αρ, 4).

Με την αμετάκΗηιη δικαστική απόφαση που ακυρώνει το γάμο αίρονται
δόγο και αν ακυρώθηκε.
1381 τα αποτελέσματα του, για οποιονδήποτε
1382 Τα τέκνα από γάμο που ακυρώθηκε διατηρούν την ιδιότητα τέκνου γεννημένου σε γάμο.
Αποτελέσματα της ακύρωσης.

Βιβλιογραφία: Ζήσηε, Σχόλιο, ΝΔίκ. 1957, 344' Κορνηδάκηε, Σχόλιο. Αρμ 1978, 577' Μιχεδάκηε, Γνωμοδότη
ση, ΝοΒ 1957, 924* Λιβάνηε, Αξίωση συμμετοχής στα αποκιήματα και κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος
συζύγου, ΝοΒ 1986, 1026' Ροκόφυδοε, Η διατήρηση του συζυγικού επωνύμου cos εμπορικής επωνυμίας από
ιη διαζευγμένη έμπορο, ΝοΒ 1991, 900' Σαμαρτζήε, Σχέσεις συζύγων. Οι σχέσεις των συζύγων εκ του γάμου
κατά το Ν. 1329/83 (άρθρα 1386, 1402 ΑΚ), ΕΕΝ 1983, 661.

Α. Πεδίο εφαρμογής. Οι ΑΚ 1381 και 1382 δεν εφαρμόζονται στον ανυπόστατο γάμο. A utos είναι αυτοδικαίως
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ανύπαρκτος χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αναγνωριστεί το ανυπόστατο με δικαστική απόφαση. Αντιθέτως, εφαρ
μόζονται οι δ ια τά ξ ει και στον γάμο που ακυρώθηκε λόγω πλάνης ή απειλής.
Β. Αποτελέσματα της ακύρωσης. Κανόνας και εξαιρέσεις. Ο ΑΚ καθιερώνει πλέγμα διατάξεων (άρθρα 1382-1385,
1400, 1462, 256) με ns οποίες είτε σώζονται -ε ίτε σχετικά, είτε cos npos όλους-, πολλές και σημαντικές
έννομες συνέπειες του γάμου, είτε αυτές αίρονται μόνον για το μέλλον (ex nunc). Εφόσον δεν ορίζεται διαφο
ρετικά oils διατάξεις αυτέ5, με την αμετάκλητη ακύρωση του γάμου τα (λοιπά) αποτελέσματά του αίρονται
αναδρομικά ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1381-1382 αρ. 2' Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη Is, σ. 149). Έτσι, οι εξαίρεσες
από την αναδρομική ανατροπή των αποτελεσμάτων του γάμου είναι περισσότερες από τι$ περιπτώσεις εφαρ
μογής του κανόνα ms ΑΚ 1381 (πρβλ. Σπυριδάκη, σ. 150)' ο συναφής παραλληλισμός της ΑΚ 1381 με την
ΑΚ 180 έχει, επομένως, σχετική αξία.

2

Γ. Επηρεαζόμενες έννομες αχέοεις. I. Παύαη συζυγικής σχέσης και συναφή ζητήματα. Η παύση της συζυγικής σχέσης,
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προδήλως, δεν έχει αναδρομική ενέργεια ( Σπυριδάκηε, σ. 149). Παύουν για το μέλλον οι υποχρεώσεις που
συνδέονται με την σχέση αυτή, όπως ιδίως η υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες (.Σπυριδάκηε,
ό.π.) και η υποχρέωση διατροφής (ΑΚ 1390 επ.' Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη !3, σ. 150). Οι υποχρεώσεις
αυτές δεν παύουν αναδρομικά, εκτός των ποσών που οφείλονταν και δεν είχαν ακόμη καταβληθεί κατά τον
χρόνο ins ακύρωσης: γι’ αυτά δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ( Γ εωργιάδηε, άρθρ, 1381-1382 αρ. 4' όλα
τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη ms ΑΚ 1383 § 2 που ρυθμίζει ειδικώς την περίπτωση του νομιζόμενου
γάμου* βλ. κατώι.). Παύει επίσης η υποχρέωση συμβίωσης ( Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 154), ως και η
κατά την ΑΚ 1396 ελαφρύτερη ευθύνη μεταξύ των συζύγων, αλλά και η ισχύς των τεκμηρίων της ΑΚ 1398
( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1381-1382 αρ. 11' Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 155), Τέλος, με την επιφύλαξη ms
ΑΚ 1385, αναιρέπονται τυχόν δικαιοπραξίες μεταξύ τρίτου και συζύγου ηου ενήργησε κατά την ΑΚ 1407,
εφόσον θεω ρηθεί ότι ανατρέπεται αναδρομικά η διαχειριστική εξουσία του συζύγου ( Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη
I3, σ. 150 ε η / βλ. όμως και ΑΚ 229, 239).

ΕΙ. Αναδρομική ανατροπή εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος. Εφόσον η ακύρωση χωρήσει μετά τον θάνατο του 4
Taavtivns

Άρβρο 1381-1382
ενόε συζύγου αναιρέπεχαι αναδρομικά το ε ξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα, και ίο δικαίωμα στην νόμιμη
μοίρα, που είχε ο άλλοε (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1381-1382 αρ, 8-10- Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη Is, σ. 149).
Ανατρέπεται επομένωε η επαγωγή (Σηυριδάκηε , σ. 149) και ο σύζυγοε αποδίδει ta ληφθέντα κληρονομιαία
στοιχεία στουε λοιπούε κληρονόμουε (ΑΠ 1474/1990 ΕΕΝ 1991, 629 επ.* Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1381-1382
αρ. 10). Ακόμη όμωε και αυτό ίο -οικονομικώ ε σημαντικότερο- αποτέλεσμα τηε ακύρωσηε γάμου τελεί υπό
τον περιορισμό τηε ΑΚ 1383 § 1 για τον νομιζόμενο γάμο (βλ. κατωτ.). Αν ο γάμοε ακυρωθεί πριν την επαγω
γή ο επιζών σύζυγοε δεν έχει ποτέ γίνει κληρονόμοε και επομένωε δεν χάνει κάτι λόγω τηε ακύρωσηε.
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III. Ακυρώσιμη διάταξη διαθήκης υπέρ συζύγου (ΑΚ 1785). Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην εξ αδιαθέτου κληρονομική
διαδοχή, η εκ διαθήκηε επαγωγή τηε κληρονομίαε στον εηιζώντα σύζυγο δεν αναφέπεται αυτοδικαίωε όταν η
ακύρωση του γάμου χωρήσει μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου (και εδώ ισχύει ότι αν ο γάμοε ακυρωθεί
πριν την επαγωγή ο επιζών σύζυγοε δεν έχει γίνει ποτέ κληρονόμοε). Κατά την ΑΚ 1785. η διάταξη σε διαθή
κη του κληρονόμουμένου υπέρ του συζύγου του, σε περίπτωση αμφιβοδίαε (διότι μπορεί να συνάγεται ότι ο
διαθέτηε ήθελε την διάταξη ακόμη και εν γνώσει τηε ακυρότηταε του γάμου), είναι ακυρώσιμη (πρέπει επομέ
νωε η διάταξη να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση), αν ο μεταξύ τουε γάμοε είναι άκυροε (ενν.: και ακυρωθεί
αμετακλήτωε: ΓΊΓΊρΑΘ 7 3 1 8 /1 9 8 5 ΕλλΔνη 1987, 1356- Γεωργιάδπε, Κληρονομικό, σ. 263* ο ίδιοε, άρθρ.
1381-1382 αρ. 9* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη ί3, σ. 150* ΔεδηγιάννηεΙ, σ. 214). Επομένωε δεν είναι ακυρώ
σιμη τέτοια διάταξη, εάν ο γάμοε είναι ακυρώσιμοε (έστω και εάν ακυρωθεί μετά τον θάνατο του διαθέτη) και
όχι άκυροε (αντίθ. Φιδιού, σ. 64). Και εδώ εφόσον η διαθήκη ακυρωθεί, ανατρέπεται η επαγωγή κατά τα
προηγουμένωε (ανωτ. υπό 2.) εκτεθέντα.

6 IV. Λήξη κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1411). Με την ακύρωση του γάμου λήγει αυτοδικαίωε η κοινοκτημοσύνη και μάλιστα
αναδρομικά από την επίδοση τηε σχετικήε αγωγήε. Οι τρίτοι προστατεύονται εντούτοιε διά τηε ΑΚ 1403 § 2
(,Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη \3, σ. 151).

7 V. Ισχυροποίηση δεύτερου γάμου. Εφόσον μετά τον πρώτο άκυρο ή ακυρώσιμο γάμο και πριν την ακύρωσή του
τελεστεί και δεύτεροε (που θα είναι άκυροε λόγω τηε ΑΚ 1354 σε συνδ. με 1372 § 1 εδ. σ'), η ακύρωση του
πρώτου θεραπεύει αναδρομικά την ακυρότητα του δεύτερου (Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη ί3, σ. 151).

8 VI. Απόδοση προικος με αντικείμενο χρήματα ή χρηματική αποτίμηση (παδΑΚ 1426-1427 σε συνδ. με 58 του Ν. 1329/1983).
Κατά την διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 1329/1983 για τιε προίκεε που το αντικείμενό τουε είναι χρήματα ή
χρηματική αποτίμηση (που δεν αποδόθηκαν αυτοδικαίωε) εξακολουθούν να ισχύουν οι καταργηθείσεε κατά τα
λοιπά διατάξειε του ΑΚ, ήτοι η παλΑΚ 1426, κατά την οποία, «λυθέντοε του γάμου, η προιξ αποδίδεται ειε την
γυναίκα ή τουε κληρονόμουε αυτήε» σε συνδ. με την παλΑΚ 1427, κατά την οποία, «Εάν η αποδοτέα προιξ
συνίσταται ειε χρήματα ή ειε χρηματικήν αποτίμησιν, η απόδοσιε γίνεται μετά έτοε από τηε λύσεωε του γάμου»
CΣηυριδάκηε, σ. 149). Επομένωε, εάν ο (προ του ν. 1329/1 983) γάμοε ακυρωθεί, η προίκα με αντικείμενο
χρήματα ή χρηματική αποτίμηση αναζητείται κατά τιε διατάξειε περί αδικαιολογήτου πλουτισμού ( ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη I3, σ. 151).

9 Δ. Μη επηρεαζόμενες έννομες σχέσεις. I. Διατήρηση ιδιότητας τέκνων γεννημένων σε γάμο (ΑΚ 1382). Η κυριότερη ρύθ
μιση σχετικά με τπν ακύρωση του γάμου είναι ότι τα τέκνα από γάμο που ακυρώθηκε διατηρούν την ιδιότητα
τέκνου γεννημένου σε γάμο (ΑΠ 1 2 6 3 /1 989 ΕλλΔνη 1 9 91,3 22), με όλεε τιε εντεύθεν συνέπειεε (συγγένεια,
κληρονομικά δικαιώματα, εφαρμογή των ΑΚ 1505 και 1513 και όχι των ΑΚ 1506 και 1515 κ.ο.κ.). Τέκνα από
γάμο είναι και όσα υπάγονται στην ΑΚ 1465 (τέκνα που γεννήθηκαν μέσα σε τριακόσιεε η μέρεε από την ακύ
ρωση του γάμου και τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση μετά τον θάνατο του
συζύγου, εφόσον υπάρχει η άδεια τηε ΑΚ 1457* Γεωργιάδηε, άρθρ. 1381-1382 αρ. 5· ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη ί3, σ. 152). Η ρύθμιση ισχύει, κατ’ αρχήν, και για τέκνα εξ «αιμομικτικών» γάμων (βλ. άρθρο 52
του Ν. 1329/1983* καταργήθηκε δηλ. η ηαλαιά § 2 τηε ΑΚ 1382 που προέβλεπε: «Εάν η ακΰρωσιε επήλθεν
ένεκα τηε μεταξύ των συζύγων εξ αίματοε συγγενείαε κατ’ ευθείαν γραμμήν ή δευτέρου βαθμού εκ πλαγίου,
τα εκ του ακυρωθέντοε γάμου τέκνα εξομοιούνται προε εκουσίωε αναγνωρισθέντα»* αναλυτικότερα και ιδίωε
για τουε άκυρουε αιμομικτικούε γάμουε που τελέστηκαν πριν τον ν. 1329/1983, οι οποίοι εξακολουθούν να
διέπονται από την παλΑΚ 1539: Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1381-1382 αρ. 7* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 152).
Εηίσηε εφαρμόζεται η διάταξη και στα τέκνα, η εξομοίωση των οποίων με τέκνα γεννημένα σε γάμο θεμελιώ
θηκε σε επιγενόμενο γάμο των γονέων τουε (ΑΚ 1473), που αργότερα ακυρώθηκε ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 13811382αρ. 5* Φιδιού, σ. 63* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη ί3, σ. 152* ΚουμάντοεΙ, σ. 107* Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1382
αρ. 2). Μετά την ακύρωση του γάμου η άσκηση τηε γονικήε μέριμναε, εφόσον ζουν και οι δύο γονείε, ρυθμί
ζεται από το δικαστήριο (ΑΚ 1513 § 1).
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!!. Διατηρείται η συγγένεια εξ αγχιστείας (ΑΚ 1462). Κατά την ρητή διάταξη του εδ. β' τηε ΑΚ 1462, η συγγένεια εξ
αγχιστείαε εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την ακύρωση του γάμου από τον οποίο δημιουργήθηκε. Διατηρεί
ται επομένωε και το σχετικό κώλυμα γάμου από την ΑΚ 1357 (κριτική de lege ferenda σε ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη ί3, σ. 152).

Toaviivns

Άρθρα 1383-1384
III. Δεν αναζπτοΰνται δαπάνες διατροφής ή συμμετοχής στις οικογενειακός δαπάνες (ΑΚ 906). Πειστικά υποστηρίζεται
(.Σηυριδάκηε , σ. 150) ότι η αναζήτηση των δαπανών διαιροφήε και των δαπανών συμμετοχήε στιε οικογενεια
κές δαπάνεε αποκλείεται επειδή αυτέε έχουν καταβληθεί από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον (ΑΚ 906) και όχι
επειδή ο λήπτηε δεν - θ α - είναι ηλουσιότεροε κατά τον χρόνο επίδοσηΞ τηε αγωγήε (ΑΚ 909).

IV. Λεν επηρεάζεται π αξίωση συμμετοχής στα αποχτήματα (ΑΚ 1400). Αντιθέτωε, η ακύρωση του γάμου αποτελεί την
μία εκ των δύο υπαλλακπκώε προβλεηόμενων περιπτώσεων (η άλλη είναι η λύση του γάμου) πλήρωσηε του
πραγματικού τηε ΑΚ 1400 (ΑΠ 1 387/1999 ΝοΒ 2000, 263).
V. Λεν επηρεάζεται π αναστολή παραγραφής αξιώσεων μεταξύ συζύγων (ΑΚ 258 αρ. 1). Κατά την ρητή διάταξη τηε ΑΚ
256 αρ. 1, αναστέλλεται η παραγραφή των αξιώσεων μεταξύ των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, έστω
και αν ύστερα ακυρωθεί{Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 155).

VI. Διατήρηση -υπό προϋποθέσεις- χρήσης επωνύμου συζύγου στις κοινωνικές σχέσεις. Αναδρομική ανατροπή τηε χρήσηε του επωνύμου του άλλου συζύγου στιε κοινωνικέε σχέσειε δεν είναι νοητή ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 13811382 αρ. 3· Σπυριδάκηε, σ. 149). Κατά το άρθρο 66 του Ν. 1329/1983: «Η γυναίκα που εξακολουθεί να
φέρει και μετά την ισχύ αυτού του νόμου το επώνυμο του συζύγου τηε, σύμφωνα με τιε διατάξειε τηε δεύτερηε
παραγράφου του άρθρου 54, περιορίζεται μετά το διαζύγιο στο οικογενειακό τηε επώνυμο. Δικαιούται όμωε να
χρησιμοποιεί και μετά το διαζύγιο το επώνυμο του πρώην συζύγου τηε, εφόσον απέκτησε με αυτό επαγγελμα
τική ή καλλιτεχνική φήμη και δεν βλάπτονται από την χρησιμοποίησή του σοβαρά συμφέροντα του τελευταίου»
(ΣτΕ 4 1 6 7 /2 0 0 9 Νόμοε). Γίνεται δεκτό ότι -ακόμη και εάν ο γάμοε έχει τελεστεί προ του 1983 (αμφ.: πρβλ.
ΕφΛαρ 6 8 9 /2 0 0 6 ΕλλΔνη 2007, 924 με σημ. Κουτσουράδη, Αρμ 2007, 1336 με σημ. Λιόντα)- εάν ο σύζυγοε είχε ήδη προ τηε λύσεωε ή ακυρώσεωε του γάμου αποκτήσει επαγγελματική φήμη με το επώνυμο του
συζύγου του, έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το επώνυμο αυτό στιε κοινωνικέε του σχέσειε, υπό την προϋπό
θεση να μην βλάπτονται τα συμφέροντα ίου άλλου (ΠΠρΜ υυλ 2 2 1 /2 0 0 2 ΑρχΝ 2002, 789* πρβλ. Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 155 σημ. 21). Έγκυρη είναι σχετική συμφωνία των πρώην συζύγων ( ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη I3, ο. 154-155).
VII. Διατήρηση δίκαίώματος αρνήσεως μαρτυρίας (ΚΠολΔ 401 αρ. 2 προτελ. περίπτ.). Παρά την ακύρωση του γάμου οι
-π ρώ ην- σύζυγοι έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να εξεταστούν ωε μάρτυρεε.
Ί Ο Α Λ Νομίξόμενοξ γύρος. Αν κατά την τέλεση του γάμου αγνοούσαν την ακυρότητα και οι δύο σύζυγοι ή ιπν
I υ Ο υ αγνοούσε ο ένας μόνο απ' αυτούς, η ακύρωση ενεργεί ως προς αυτούς ή αυτόν που την αγνοούσε μόνο
για ίο μέλλον.
0 σύζυγος που αγνοούσε μόνος κατά την τέλεση του γάμου την ακυρότητα έχει, στην περίπτωση της ακύρωσης, εναντίον του
άλλου συζύγου που γνώριζε εξαρχής την ακυρότητα και, αν αυτός πέθανε μετά την ακύρωση του γάμου, κατά των κληρονό
μων του, δικαίωμα διατροφής σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το διαζύγιο, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
1 Q Q / i Το δικαίωμα της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου ανήκει και στο σύζυγο που εξαναγκάστηI J 0 4 κε να τελέσει γάμο με απειλή, κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο npos τα χρηστά ήθη, πν ο γάμος ακυρωθεί
ή λυθεί με το θάνατο του άλλου συζύγου.
Βιβλιογραφία: Κουμάντοε, Η υποκειμενική καλή nions - Συμβολή eis τα περί γνώσεωε και αγνοίαε εν τω ασηκώ
δικαίω (1958)· Παηαζήσηε, Η πλάνη ωε λόγοε ακυρώσεωε του γάμου κατά τον ΑΚ, Αρμ 1948, 449' Παηαντωνίου, Η καλή nions οτο αστικόν δίκαιον (1957), σ. 256 εη,* Πίψοε, Νομολογία οικογενειακού δικαίου, Αρμ
1979, 191.

Α.Έννοια νομιζόμενου γάμου. Κατά τον νομοθετικό ορισμό, νομιζόμενοε είναι ο άκυροε γάμοε αν κατά την τέλεσή
του αγνοούσανιην ακυρότητα ο έναε ή οι και δύο σύζυγοι (βλ. όμω5 Κουμάντο, Υποκειμενική καλή nions, σ.
163 οημ. 605 και σ. 121).
Β. Προϋποθέσεις. !. Ελάττωμα γάμου.
στενή έννοια άκυροε γάμοε.

1/Ακυρος γάμος. Κατ’ αρχήν στο πεδίο εφαρμογής τηε διάταξης εντάσσεται ο εν

2. Ακυρώσιμος λόγω πλάνης. Ερμηνευτικά στην έννοια του νομιζόμενου γάμου υπάγεται και ο ακυρώσιμοε λόγω
πλάνηε γάμοε ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ, 3· Φιδιού, σ. 65- Κουμάντοε I, σ. 108· Δεδηγιάννηε I, σ.
217* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 156* πρβλ. όμωε και Παπαχρίστου, ο. 64- επίσηε Παπαζήση, Αρμ
1984, 449, 459-460). Η διάταξη εφαρμόζεται και όταν ο άλλοε σύζυγοε αγνοούσε την πλάνη του ηλανηθέντοε ( Γ εωργιάδηε, ό,π.).

3. Ακυρώσιμος λόγω απειλής; Ο γάμοε που τελέστηκε με απειλή ρυθμίζεται ειδικώε στην ΑΚ 1384 και δεν εφαρ
μόζεται σ’ αυτόν η ΑΚ 1383 ( Γεωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 4* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 156*
Παπαχρίστου, σ. 64* Κουμάντοε ί, σ. 108-109* ο ίδιοε, Υποκειμενική καλή nions, σ. 164* αντίθ. Φιδιού, σ.
65: νομιζόμενοε γάμοε και ο ακυρώσιμοε λόγω αηειλήε -τρίτου-, την οποία αγνοεί ο άλλοε σύζυγοε). Ο γά-
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μοε που έγινε με απειλή δεν εμπίπτει αιπν έννοια ίου νομιζόμενου γάμου, αλλά έχει απλώε την ανωτέρω
κοινή με αυτόν έννομπ συνέπεια.
5

4.Όχι ο ανυπόστατος γάμος. Ο ανυπόστατοε γάμοε δεν υπάγεται στην έννοια του νομιζόμενου γάμου (Γεωργιάδηε,
άρθρ. 1383-1384 αρ. 5' Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1383 αρ. 4* Κουμάηοε , Υποκειμενική καλή nions, σ. 164, 216).
Οι αφόρητες συνέπειες («εξαιρετικά άτεγκτες»: Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 5) που γεννώνται κατά την
κρ. γν. όταν ο évas ή αμφότεροι οι σύζυγοι αγνοούσαν το ελάττωμα λ.χ. îns ιερολογίαε (βΗ. ανωτ. 1372 υπό
Γ.Π), αποφεύγονται πειστικότερα -κ α ι άμεσα- όχι εάν ερμηνευθεί διασταλτικά η ΑΚ 1383, αλλά εάν ερμηνευθ εί στενά η ΑΚ 1372 § 2 (όπωε άλλωστε το γράμμα ms επιτάσσει: «...χωρίεν a τηρηθεί καθόδου...»).

6

II. Άγνοια είΐαττώματος. Η άγνοια m s ΑΚ 1383 § 1 αφορά κατ' αρχήν στα περιστατικά που συνιστούν το ελάττωμα
του γάμου ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 7). Γίνεται δεκτό ότι για την εφαρμογή ms ÔiàîaÇns αρκεί και
η νομική άγνοια (Γεωργιάδηε, ό.π.), ακόμη και η οφειλόμενη σε βαριά αμέλεια: λ.χ. η άγνοια ότι υπάρχει
κώλυμα γάμου για τα πρώτα ξαδέλφια (Γ εωργιάδηε, ό.π.· Παπαχρίστου, σ. 65* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3,
σ. 157- Κουμάνιοε I, σ. 110). Η άγνοια πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο τέλεσηε του γάμου. Μεταγενέστερη
γνώση δεν βλάπτει ( Γ εωργιάδηε, ό,π. αρ. 8).

7

Ιϋ. Ακύρωση γάμου. Οι έννομεε συνέπειεε που προβλέπονται στην διάταξη (βλ. αμέσως κατώι.) επέρχονται εάν
ο γάμοε ακυρωθεί, κατά τι$ ακόλουθες διακρίσειε:

8

Γ. Συνέπειες. Ο «νομιζόμενοε» γάμοε δεν είναι άλλο (τέταρτο) είδοε ελαττωματικού γάμου ( Γ εωργιάδηε, άρθρ.
1383-1384 αρ. 1 · Δασκαρόδηε ί, σ. 122). Εάν πληρούνται οι (ανωτ. υπό Β.) όροι του πραγματικού ms ΑΚ
1383 § 1, τότε η ακύρωση του γάμου ενεργεί όμοια όπωε το διαζύγιο (Κουμάντοε, Υποκειμενική καλή nions,
σ. 163, σ. 121 σημ. 454 για την ratio ms διάταξης: την ακυρότητα αγνοούσε, και δεν μπορούσε να υποθέσει,
ο καλόπιστος σύζυγος· το ενδεχόμενο διαζυγίου πρέπει να το έχει υπόψη του κάθε σύζυγος).

9

ϊ. Σχετική ενέργεια ακύρωσης γάμου. Η ακύρωση του γάμου ενεργεί σχετικά και δη μόνον για τον σύζυγο ή tous
συζύγους που αγνοούσαν την ακυρότητα.

10

Η. Ενέργεια μόνον γιο ίο μέήίΐον (ex ηune). Η ακύρωση ενεργεί μόνον για το μέλλον. Επο μένω s ο καλόπ icrtos
σύζυγος που επιζεί κληρονομεί ε ξ αδιαθέτου τον σύζυγο που πέθανε και η επαγωγή δεν ανατρέπεται εάν ο
γάμοε ακυρωθεί μετά από αυτήν (σε αντίθεση με ό,τι ισχύει γενικώ$ στην ακύρωση· βλ. ανωτ. ΑΚ 1381-1382
υπό Γ.2.* Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 10). Εφόσον το κληρονομικό δικαίωμα του καλόπιστου συζύγου
στηρίζεται σε διαθήκη ισχύει η ΑΚ 1785 (βλ. ανωτ. ΑΚ 1382 υπό Γ.3.). Η διάταξη m s ôiaOûKns ακυρώνεται
όμων μόνον στο μέτρο που το εκ διαθήκηε κληρονομικό μερίδιο υπερβαίνει το υποθετικό εξ αδιαθέτου μερίδιο
του καλόπιστου συζύγου ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 10· Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη ί3, σ. 158).

11

ill. Η ειδική ρύθμιση tns ΑΚ 1384.0 σύζυγο s που εξαναγκάστηκε να τελέσει γάμο με απειλή κατά τρόπο παράνομο
ή αντίθετο στα χρηστά ήθη έχει επίσης δικαίωμα διατροφή s κατά του άλλου συζύγου ή κατά των κληρονόμων
του, εφόσον ο γάμοε ακυρωθεί ή λυθ εί με τον θάνατο του άλλου συζύγου.

12

IV. Δικαίωμα διατροφής του καλόπιστου συζύγου. Αν ακυρωθεί ο γάμοε, ο σύζυγος που αγνοούσε την ακυρότητα έχει
δικαίωμα διατροφήε κατά του άλλου συζύγου που τπν γνώριζε εξαρχής ή κατά των κληρονόμων του με ανάλογη
εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την διατροφή λόγων διαζυγίου (ΑΚ 1442-1445), στην οποία περαιτέρω
εφαρμόζονται αναλόγως (ΑΚ 1443) και οι ΑΚ 1487, 1493, 1494 και 1498, σύμφωνα με ns διατάξει s που ισχύ
ουν για το διαζύγιο. Η υποχρέωση των κληρονόμων δεν γεννάται πρωτοτύπων στο πρόσωπό tous, αλλά επάγεται
σ’ αυτούs cos υποχρέωση του κληρονομούμενου* επομένωε η ευθύνη tous μπορεί να περιοριστεί αν γίνει απο
δοχή με το ευεργέτημα Tns απογραφήε (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 16“ Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη ί3,
σ. 158, σημ. 32· Δεδηγιάννηε\, σ. 223). Εάν ο υπόχρεοε npos διατροφή ηεθάνει πριν την ακύρωση του γάμου,
ορθά διακρίνεται (ΠρΑΘ 4 9 0 6 /1 9 7 6 ΝοΒ 1977, 767· Γεωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 16* ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη I3, σ. 158* Κουμάντοε ί, σ. 111): εάν υπάρχει περιουσία npos κλπρονόμηση, τότε ο καλόπιστος
aùzuYos είναι κληρονόμος του αποβιώσαντοε ώστε εκλείπει ο λόγος να δικαιούται και διατροφή.

13 V. Δικαίωμα διατροφής στην περίπτωση γάμου που τεθέστηκε με απειθή. To cos άνω δικαίωμα έχει παρά την ακύρωση
του γάμου και ο σύζυγος που εξαναγκάστηκε να τελέσει τον γάμο υπό απειλή (ΑΚ 1384). Αμφισβητείται το
ζήτημα κατά πόσον για το δικαίωμα διατροφής του απειληθέντοε είναι κρίσιμο το εάν ο σύζυγόε του γνώριζε ή
αγνοούσε (υπαίτια ή ανυπαίηα) την απειλή (πράγμα πιθανόν, εάν η απειλή έγινε από τρίτο). Κατά μία άποψη,
εάν η απειλή ασκήθηκε από τρίτο εν αγνοία του άλλου συζύγου, αξίωση διατροφήε του απειληθέντοε δεν
γεννάται ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 15· Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, σ. 160-161“ Δασκαρόδηε I,
σ. 155). Κατ’ άλλη άποψη (Παπαχρίστου, σ. 67- Δεδηγιάννηε, σ. 224), ο απειληθείε σύζυγος προστατεύεται
σε κάθε περίπτωση από την ΑΚ 1384 και διατηρεί δικαίωμα διατροφής.
14

Û, Αικονομικά. Το βάροε απόδειξης ms άγνοιας cos προς τα περιστατικά m s ακυρότητας το φέρει ônoios την
επικαλείται (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 17). Για την εφαρμογή m s § 2 tns ΑΚ 1383 ή Tns ΑΚ 1384
ο ενάγων πρέπει επιπροσθέτων να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι ο άλλος σύζυγος γνώριζε την ακυρότητα
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(Γεωργιάδηε, άρθρ. 1383-1384 αρ. 17), Για ιπν συρροή λόγου ακυρότηταε και ακυρωσιάν βλ. Γ εωργιάδη,
άρθρ. 1383-1384 αρ. 18,

Δικαιώματα τρίτων. Η ακύρωση ίου γάμου δον βλάπτει τα δικαιώμοτο τρίτων που έχουν συναλλαχθεί
καλόπιστα με κάποιον από tous συζύγους.
Â. Πεδίο εφαρμογής. Η διάταξη αποτελεί εξαίρεση στην ρύθμιση ms ΑΚ 1381 (βλ. ανωτ. ΑΚ 1381-1382 υπό Β.)
και προστατεύει tous τρίτουε που έχουν συναλλαχθεί με κάποιον από tous συζύγουε, εμπιστευόμενοι την
ύπαρξη έγκυρου γάμου και αγνοώνταε την ακυρότητά του.

1

8. Προϋποθέσει. ί. Συναλλακτικά επαφή τρίτου με έναν σύζυγο. Η συναλλαγή του τρίτου με τον σύζυγο (για την έννοια ms
«συναλλαγήε» βλ, Ράμμο, ΕρμΑΚ 1385 αρ. 2) θα πρέπει να έχει γίνει κατά την διάρκεια ιου γάμου και να αφορά
ζήτημα που έχει επίπτωση στην περιουσία του άλλου συζύγου (Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 3' ΚουνουγέρηΜανωδεδάκη I3, ο. 153' Δεδηγιάννηε I, ο. 220). Είναι αδιάφορο το είδοε ms συναλλαγήε, η οποία μπορεί να είναι
σύμβαση, πολυμερήε δικαιοπραξία ή και μονομερ ήs δικαιοπραξία (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 5* Ράμμοε,
ΕρμΑΚ 1385 αρ. 2-3). Δεν καταλαμβάνονται από την διάταξη ουναλλαγέε που έχουν κάνει τρίτοι με αμφότερουε
tous συζύγουε, διότι τότε κάθε oùzuyos δρα για τπν δική του περιουσία και όχι υπό την συζυγική ιδιότητα (Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 5· Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1385 αρ. 8 επ.), Δεν καταλαμβάνονται snions ενοχές εκ του νόμου ή
πράξειε αναγκαστική s εκτέλεσπε (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 5). Δικαστικέε αηαφάσεΐ5 που έχουν εκδοθεί
μεταξύ τρίτου και evôs από tous ouzuyous για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή s ms διάταξη s δεν
ανατρέπονιαι δυνάμει ms ΑΚ 1385 ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 5· αλλιων το άρθρο 45 του ΣχΣυντΕπΑΚ, ο.
297), Μόνον η ανατροπή ms απόφαons με άσκηση ενδίκου μέσου είναι δυνατή. Το δεδικασμένο μάλιστα τυχόν
τελεσίδικης σχετικής δικαστικής anôcpaons εμποδίζει την ανατροπή ms διά ms ΑΚ 1381 χωριό ανάγκη καταφυγής
στην ΑΚ 1385 ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 5* Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1385 αρ. 17 επ., ιδίων 22).
Μετά την κατάργηση ms npoiKas, κατ’ εξοχήν περίπτωση εφαρμογή s ms διάταξη s αποτελεί η συναλλακτική
δράση των ουζύγων υπό την συζυγική tous ιδιότητα εάν έχουν επιλέξει καθεστώς κοινοκτημοσύνης, οπότε εφαρ
μόζονται οι ΑΚ 1407 επ. Η μικρή πρακτική εφαρμογή του θεσμού ms κοινοκτημοσύνη συμπαρασύρει εν πολλοίε
και την ΑΚ 1385. Έτσι, η διάταξη δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

2
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II. Καλή πίθίπ. Ο Tpitos θα πρέπει να αγνοούσε τον λόγο ακυρότηταε ή ακυρωσίαε. Ισχύουν και εδώ όσα αναφέρονται ανωτ. στην ΑΚ 1383-1384 (υπό Β.2.) cos npos τα χαρακτηριστικά m s άγνοιας: Είναι αδιάφορο εάν η
άγνοια οφείλεται ακόμη και σε βαριά αμέλεια ή εάν αφορά νομικό ζήτημα. Επιγενόμενη γνώση δεν βλάπτει
(Γεωργιάδηε, άρθρ, 1385 αρ. 8* Κουνουγέρη-Μανωδεδάκη I3, ο. 153' Δεδηγιάννηε I, ο. 220- Ράμμοε,
ΕρμΑΚ 1385 αρ. 11 επ.),

4

ΕΠ. Ακΰρωοη γάμου. Γ ια να εφαρμοστεί η ΑΚ 1385 πρέπει ο γάμος να ακυρωθεί με αμειάκλπτη δικαστική απόφαση -εννοείται μετά τπν συναλλαγή ( Γ εωργιάδηε, άρθρ, 1385 αρ, 6' Ράμμοε, ΕρμΑΚ 1385 αρ. 5). Η διάταξη
δεν εφαρμόζεται στον ανυπόστατο γάμο, ανεξάρτητα του εάν υπάρξει αναγνωριστική του ανυποστάτου δικαστική
απόφαση ( Γ εωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 6* στο ερώτημα, εάν η διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί και επί ανυηοστάτου γάμου, ώστε να προστατεύεται ο ipiios που αγνοούσε το ανυπόστατο -«φαινόμενοε γάμος»-, βλ. Κουμάντο,
Υποκειμενική καλή nions, ο. 165 σημ. 614 με αρνητική, τελικά, απάντηση τουλάχιστον de lege iata).
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Γ.Έννομες συνέπειες. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω npoünoÔéoeis, οι κάθε είδους συναλλαγές που έκανε ο
évas aùzuyos -κ α ι έχουν επίπτωση ατην περιουσία του ά λ λ ο υ - δεν ανατρέπονιαι μετά την ακύρωση του γάμου
ούτε αμέσων, ούτε εμμέσω$ (λόγω ms ανατροπής tps εκ του νόμου εξουσιοδότηση5 ή m s κατ’ άρθρο 1407
επ. ΑΚ διαχειριστικής εξουσίας κ.λη,). Os npos ns συναλλαγές αυτέ$ επομένων ο γάμος λογίζεται σαν να μπν
έχει ακυρωθεί. Η εμμονή στην ισχύ m s δικαιοπ ραξία αποτελεί δικαίωμα του τρίτου, ο onoios μπορεί να την
επικαλεστεί ή όχι (Γεωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 9' Δεδηγιάννηε I, σ. 221). Εννοείται ότι η άσκηση του δικαιώματο$ αυτού ελέγχεται με την ΑΚ 281. Εφόσον ο Tpitos επικαλεστεί την εφαρμογή m s ΑΚ 1385, η δικαιοπραξία παραμένει ισχυρή στο σύνολό ms δηλαδή τόσο ms npos τα δικαιώματα αλλά και ω$ npos ns υπ οχρεώ σει
του τρίτου ( Γεωργιάδηε, άρθρ. 1385 αρ. 9).

0

Â. Δικονομικά. Το βάροε αποδείξεων m s καλής niocns φέρει ο επικαλούμενος την εφαρμογή ms ΑΚ 1385 (βλ.
Ράμμο, ΕρμΑΚ 1385 αρ. 13α).
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Τσαχπίνηs

ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΕΤΑΡΤΟ
Σχέσειε ίων συζύγων από το γύρο
γιο
0 γάμος παράγει για τους συζύγους αμοιβαία υποχρέωση για συμβίωση,
1386 εφόσον η σχετική
αξίωση δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος.
Υποχρέωση

συμβίωση.

Ιωακειμίδης
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