ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.
Άρθρο πρώτο
Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455 1460 του Αστικού Κώδικα τίθεται νέο κεφάλαιο όγδοο µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
"ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ"
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Άρθρο 1455
Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιµοποίηση)
επιτρέπεται µόνο για να αντιµετωπίζεται η αδυναµία απόκτησης τέκνων µε φυσικό
τρόπο ή για να αποφεύγεται η µετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Η
υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται µέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής
του υποβοηθούµενου προσώπου. Η ανθρώπινη αναπαραγωγή µε τη µέθοδο της
κλωνοποίησης απαγορεύεται. Επιλογή του φύλου του τέκνου δεν είναι επιτρεπτή,
εκτός αν πρόκειται να αποφευχθεί σοβαρή κληρονοµική νόσος που συνδέεται µε το
φύλο.
Άρθρο 1456
Κάθε ιατρική πράξη που αποβλέπει στην υποβοήθηση της ανθρώπινης
αναπαραγωγής, σύµφωνα µε τους όρους του προηγούµενου άρθρου, διενεργείται µε
την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που επιθυµούν να αποκτήσουν τέκνο. Αν η
υποβοήθηση αφορά άγαµη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα µε τον οποίο συζεί παρέχεται µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο. Η συναίνεση ανακαλείται µε τον ίδιο τύπο µέχρι τη
µεταφορά των γαµετών ή των γονιµοποιηµένων ωαρίων στο γυναικείο σώµα. Με την
επιφύλαξη του άρθρου 1457, η συναίνεση θεωρείται ότι ανακλήθηκε, αν ένα από τα
πρόσωπα που είχαν συναινέσει πέθανε πριν από τη µεταφορά.
Άρθρο 1457
Η τεχνητή γονιµοποίηση µετά το θάνατο του συζύγου ή του άνδρα µε τον οποίο η
γυναίκα συζούσε σε ελεύθερη ένωση επιτρέπεται µε δικαστική άδεια µόνο εφόσον
συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις:
α. Ο σύζυγος ή ο µόνιµος σύντροφος της γυναίκας να έπασχε από ασθένεια που
συνδέεται µε πιθανό κίνδυνο στειρότητας ή να υπήρχε κίνδυνος θανάτου του.
β. Ο σύζυγος ή ο µόνιµος σύντροφος της γυναίκας να είχε συναινέσει µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο και στη µεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση.
Η τεχνητή γονιµοποίηση διενεργείται µετά την πάροδο έξι µηνών και πριν από τη
συµπλήρωση διετίας από το θάνατο του άνδρα.
Άρθρο 1458
Η µεταφορά στο σώµα άλλης γυναίκας γονιµοποιηµένων ωαρίων, ξένων προς την
ιδίαν, και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται µε δικαστική άδεια που παρέχεται πριν
από τη µεταφορά, εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγµα συµφωνία των
προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα
κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της, αν αυτή είναι έγγαµη. Η δικαστική άδεια

παρέχεται ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυµεί να αποκτήσει τέκνο, εφόσον
αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που
προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, εν όψει της κατάστασης της υγείας της,
κατάλληλη για κυοφορία.
Άρθρο 1459
Τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε τεχνητή γονιµοποίηση αποφασίζουν µε κοινή
έγγραφη δήλωσή τους προς τον ιατρό ή τον υπεύθυνο του ιατρικού κέντρου, που
γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ότι οι κρυοσυντηρηµένοι
γαµέτες και τα κρυοσυντηρηµένα γονιµοποιηµένα ωάρια που δε θα τους χρειασθούν
για να τεκνοποιήσουν:
α) θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγµα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα, που θα
επιλέξει ο ιατρός ή το ιατρικό κέντρο,
β) θα χρησιµοποιηθούν χωρίς αντάλλαγµα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς
σκοπούς,
γ) θα καταστραφούν.
Αν δεν υπάρχει κοινή δήλωση των ενδιαφερόµενων προσώπων, οι γαµέτες και τα
γονιµοποιηµένα ωάρια διατηρούνται για χρονικό διάστηµα πέντε ετών από τη λήψη ή
τη δηµιουργία τους και µετά την πάροδο του χρόνου αυτού είτε χρησιµοποιούνται για
ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς είτε καταστρέφονται. Τα µη
κρυοσυντηρηµένα γονιµοποιηµένα ωάρια καταστρέφονται µετά τη συµπλήρωση
δεκατεσσάρων ηµερών από τη γονιµοποίηση. Ο τυχόν ενδιάµεσος χρόνος
κρυοσυντήρησής τους δεν υπολογίζεται.
Άρθρο 1460
Η ταυτότητα των τρίτων προσώπων που έχουν προσφέρει τους γαµέτες ή τα
γονιµοποιηµένα ωάρια δε γνωστοποιείται στα πρόσωπα που επιθυµούν να
αποκτήσουν τέκνο. Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τον τρίτο δότη τηρούνται σε
απόρρητο αρχείο χωρίς ένδειξη της ταυτότητάς του. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό
επιτρέπεται µόνο στο τέκνο και για λόγους σχετικούς µε την υγεία του. Η ταυτότητα
του τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται στους τρίτους δότες
γαµετών ή γονιµοποιηµένων ωαρίων.
Άρθρο δεύτερο
1. Το κεφάλαιο όγδοο του τέταρτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρεται
στη συγγένεια (άρθρα 1463-1484), γίνεται κεφάλαιο ένατο (άρθρα 1461-1484). Τα
άρθρα 1461 και 1462 του νέου αυτού κεφαλαίου τέθηκαν στη θέση των ταυτάριθµων
καταργηµένων µε το άρθρο 17του Ν. 1329/1983 άρθρων. Στο κεφάλαιο αυτό
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
2. Το άρθρο 1461 τίθεται ως εξής:
"Άρθρο 1461: Έννοια
Τα πρόσωπα είναι µεταξύ τους συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, αν το ένα
κατάγεται από το άλλο (συγγένεια µεταξύ ανιόντων και κατιόντων). Συγγενείς εξ
αίµατος σε πλάγια γραµµή είναι τα πρόσωπα που, χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία
γραµµή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Ο βαθµός της συγγένειας ορίζεται από τον
αριθµό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα."

3. Το άρθρο 1462 τίθεται ως εξής:
"Άρθρο 1462: Αγχιστεία
Οι συγγενείς εξ αίµατος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας
του άλλου στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό. Η συγγένεια εξ αγχιστείας
εξακολουθεί να υπάρχει και µετά τη λύση ή την ακύρωση του γάµου από τον οποίο
δηµιουργήθηκε."
4. Το άρθρο 1463 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 1463
Η συγγένεια του προσώπου µε τη µητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από
τη γέννηση. Η συγγένεια µε τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το
γάµο της µητέρας µε τον πατέρα ή ιδρύεται µε την αναγνώριση, εκούσια ή
δικαστική".
5. Το άρθρο 1464 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 1464
Σε περίπτωση τεχνητής γονιµοποίησης, αν η κυοφορία έγινε από άλλη γυναίκα, υπό
τους όρους του άρθρου 1458, µητέρα του τέκνου τεκµαίρεται η γυναίκα στηνοποία
δόθηκε η σχετική δικαστική άδεια. Το τεκµήριο αυτό ανατρέπεται, µε αγωγή
προσβολής της µητρότητας που ασκείται µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τον
τοκετό, είτε από την τεκµαιρόµενη µητέρα, είτε από την κυοφόρο γυναίκα, εφόσον
αποδειχθεί ότι το τέκνο κατάγεται βιολογικά από την τελευταία. Η προσβολή γίνεται
από τη δικαιούµενη γυναίκα αυτοπροσώπως ή από ειδικό πληρεξούσιό της ή ύστερα
από άδεια του δικαστηρίου, από τον νόµιµο αντιπρόσωπό της.
Με την αµετάκλητη δικαστική απόφαση που δέχεται την αγωγή το τέκνο έχει
αναδροµικά από τη γέννησή του µητέρα τη γυναίκα που το κυοφόρησε."
6. Το άρθρο 1465 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 1465: Τεκµήριο καταγωγής από γάµο
Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάµου της µητέρας του ή µέσα σε
τριακόσιες ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωσή του τεκµαίρεται ότι έχει πατέρα τον
σύζυγο της µητέρας (τέκνο γεννηµένο σε γάµο).Τέκνο γεννηµένο σε γάµο θεωρείται
και το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα από µεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση, εφόσον
υπάρχει η απαιτούµενη κατά το άρθρο 1457 δικαστική άδεια. Αν το τέκνο γεννήθηκε
µετά την τριακοσιοστή ηµέρα από τη λύση ή την ακύρωση του γάµου, η απόδειξη της
πατρότητας του συζύγου βαρύνει εκείνον που την επικαλείται. Το ίδιο ισχύει και όταν
η τεχνητή γονιµοποίηση έγινε µετά το θάνατο του συζύγου, παρά την έλλειψη
δικαστικής άδειας."
7. Το άρθρο 1471 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 1471
Η προσβολή της πατρότητας αποκλείεται επίσης µετά το θάνατο του τέκνου, εκτός αν
είχε ήδη ασκηθεί η σχετική αγωγή. Την πατρότητα αποκλείεται να προσβάλουν: 1. ο
σύζυγος της µητέρας, αν αυτός αναγνώρισε ότι το τέκνο είναι δικό του πριν γίνει
αµετάκλητη η απόφαση για την προσβολή. 2. οποιοσδήποτε από τους δικαιούχους

που αναφέρονται στο άρθρο 1469, αν ο σύζυγος συγκατατέθηκε στην υποβολή της
συζύγου του σε τεχνητή γονιµοποίηση."
8. Το άρθρο 1475 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 1475: Εκούσια αναγνώριση
Ο πατέρας µπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο,
εφόσον συναινεί σ' αυτό και η µητέρα. Αν η µητέρα έχει πεθάνει ή δεν έχει
δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση γίνεται µε µόνη τη δήλωση του πατέρα. Η
συµβολαιογραφική συναίνεση του άνδρα σε τεχνητή γονιµοποίηση, που προβλέπεται
στο άρθρο 1456 § 1 εδ. β, επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης. Η αντίστοιχη
συναίνεση της γυναίκας ισχύει και ως συναίνεσή της στην εκούσια αναγνώριση. Αν ο
πατέρας έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση µπορεί να
γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραµµής. Αν το τέκνο έχει πεθάνει, η
αναγνώριση ενεργεί υπέρ των κατιόντων του."
9. Το άρθρο 1478 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 1478
Η προσβολή της αναγνώρισης αποκλείεται, αν περάσουν τρεις µήνες αφότου
πληροφορήθηκε την αναγνώριση αυτός που την προσβάλλει. Η προσβολή
αποκλείεται σε κάθε περίπτωση, αν περάσουν δύο χρόνια από την αναγνώριση ή,
προκειµένου για προσβολή από τέκνο που κατά την αναγνώριση ήταν ανήλικο, δύο
χρόνια από την ενηλικίωσή του. Η προσβολή της εκούσιας αναγνώρισης αποκλείεται
στην περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 1475 § 2."
10. Το άρθρο 1479 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 1479
Η µητέρα έχει δικαίωµα να ζητήσει µε αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του
τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάµο της µε τον πατέρα του. Το ίδιο δικαίωµα έχει
και το τέκνο. Όταν η µητέρα αρνείται την προβλεπόµενη από την πρώτη παράγραφο
του άρθρου 1475 συναίνεσή της, δικαίωµα δικαστικής αναγνώρισης έχουν επίσης ο
πατέρας και, στην περίπτωση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1475, ο παππούς ή
η γιαγιά της πατρικής γραµµής. Αν διενεργηθεί τεχνητή γονιµοποίηση µε γεννητικό
υλικό τρίτου δότη, η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας αποκλείεται, έστω και αν
η ταυτότητά του είναι ή γίνει εκ των υστέρων γνωστή."
Άρθρο τρίτο
1. Το άρθρο 1711 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:
"Άρθρο 1711
Κληρονόµος µπορεί να γίνει εκείνος που κατά το χρόνο της επαγωγής βρίσκεται στη
ζωή ή έχει τουλάχιστον συλληφθεί Κληρονόµος µπορεί να γίνει και το τέκνο που
γεννήθηκε ύστερα από µεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση.Χρόνος της επαγωγής
είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονοµουµένου."
2. Το άρθρο 1924 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 1924
Με την επιφύλαξη του άρθρου 1711 εδ. β, αν ο διαθέτης εγκατέστησε κληρονόµο
πρόσωπο που δεν είχε ακόµη συλληφθεί κατά το θάνατό του, ο εγκατάστατος
θεωρείται καταπιστευµατοδόχος. Το ίδιο ισχύει και αν εγκαταστάθηκε κληρονόµος
νοµικό πρόσωπο που δεν είχε ακόµη συσταθεί κατά το θάνατο του διαθέτη."
Άρθρο τέταρτο
Το άρθρο 121 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 121
Στις περιπτώσεις των άρθρων 42, 46, 79, 105, 111, 1350 παράγραφος 2, 1352 εδ.
β,1368, 1407, 1441, 1457, 1458, 1522, 1525, 1526, 1532, 1533, 1660 έως 1663, 1667,
1865, 1866, 1868, 1908, 1913, 1917 παράγραφος 2, 1919, 1920, 1956, 1965, 2021,
2024, 2027, 2028, 2031 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε δίκη που αφορά την
υιοθεσία, την επιτροπεία, τη δικαστική συµπαράσταση ή την επιµέλεια ξένων
υποθέσεων, εφαρµόζεται η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας."
Άρθρο πέµπτο
1. Το άρθρο 614 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας συµπληρώνεται ως εξής:
"Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 615 έως 622, στην οποία εφαρµόζονται και
τα άρθρα 598,600,601, 603 και 606, δικάζονται οι διαφορές που αφορούν: α) την
προσβολή της πατρότητας, β) την προσβολή της µητρότητας, γ) την αναγνώριση ότι
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει σχέση γονέα και τέκνου ή γονική µέριµνα, δ) την
αναγνώριση της πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του, ε)
την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ή είναι άκυρη η εκούσια αναγνώριση ενός
τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του ή η εξοµοίωσή του µε τέκνο γεννηµένο σε γάµο
λόγω επιγενόµενου γάµου των γονέων του, καθώς και την προσβολή της εκούσιας
αναγνώρισης, στ) την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει υιοθεσία ή τη λύση της,
ζ) την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει επιτροπεία."
2. Το άρθρο 615 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας διαµορφώνεται ως εξής:
"Αν, στις διαφορές της πρώτης παραγράφου του προηγούµενου άρθρου ένας
διάδικος, χωρίς να έχει ειδικούς λόγους υγείας, αρνείται να υποβληθεί στις
πρόσφορες ιατρικές εξετάσεις µε γενικά αναγνωρισµένες επιστηµονικές µεθόδους,
που του επιβλήθηκαν από το δικαστήριο ως αναγκαίο αποδεικτικό µέσο για τη
διαπίστωση της πατρότητας η της µητρότητας, οι ισχυρισµοί του αντιδίκου του
λογίζεται ότι έχουν αποδειχθεί"
3. Το άρθρο 619 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 619
1.
Η αγωγή για την προσβολή της πατρότητας τέκνου γεννηµένου σε γάµο
απευθύνεται: α) αν ασκείται από τον σύζυγο της µητέρας ή έναν από τους γονείς του,
κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του και της µητέρας του,β) αν ασκείται από
το τέκνο, κατά της µητέρας και του συζύγου της, γ) αν ασκείται από τη µητέρα, κατά
του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του και κατά του συζύγου. Σε περίπτωση που

έχει πεθάνει κάποιος από αυτούς, απευθύνεται, µε εξαίρεση την περίπτωση που
πέθανε το ίδιο το τέκνο, κατά των κληρονόµων αυτού που πέθανε, αλλιώς
απορρίπτεται.
2.
Η αγωγή για την προσβολή της µητρότητας απευθύνεται: α) αν ασκείται
από την τεκµαιρόµενη µητέρα κατά της κυοφόρου γυναίκας και του συζύγου της, αν
είναι έγγαµη, καθώς και κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του, β) αν ασκείται
από την κυοφόρο γυναίκα κατά της τεκµαιρόµενης µητέρας και του συζύγου της, αν
είναι έγγαµη, καθώς και κατά του τέκνου.
3.
Η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή µη ύπαρξης σχέσης γονέα και
τέκνου, γονικής µέριµνας, εκούσιας αναγνώρισης ή εξοµοίωσης λόγω επιγενόµενου
γάµου των γονέων του ενός τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο τους µε τέκνο
γεννηµένο σε γάµο ή ακυρότητας εκούσιας αναγνώρισης ή παρόµοιας εξοµοίωσης,
απευθύνεται: α) όταν την ασκεί ο ένας γονέας, κατά του άλλου γονέα και του τέκνου,
β) όταν την ασκεί το τέκνο, κατά των δύο γονέων, γ) όταν την ασκεί τρίτος κατά των
δύο γονέων και του τέκνου. Σε περίπτωση που έχει πεθάνει κάποιος από αυτούς,
απευθύνεται κατά των κληρονόµων του και στην περίπτωση που η αναγνώριση έγινε
από τον παππού ή τη γιαγιά η αγωγή απευθύνεται και εναντίον τους. Αλλιώς
απορρίπτεται.
4.
Η αγωγή για την προσβολή εκούσιας αναγνώρισης απευθύνεται κατά των
προσώπων που συνέπραξαν σε αυτήν ή των κληρονόµων τους και όταν δεν ασκεί την
αγωγή το τέκνο ή οι κατιόντες του, και κατ' αυτών. Αλλιώς απορρίπτεται.
5.
Η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή µη ύπαρξης ή ακυρότητας ή
λύσης της υιοθεσίας απευθύνεται:α) όταν την ασκεί ο θετός γονέας, κατά του θετού
τέκνου, β) όταν την ασκεί το θετό τέκνο κατά του θετού γονέα, γ) όταν την ασκεί
τρίτος, κατά του θετού γονέα και του θετού τέκνου. σε περίπτωση που έχει πεθάνει
κάποιος από αυτούς η αγωγή απευθύνεται κατά των κληρονόµων του. Αλλιώς
απορρίπτεται.
6.
Η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή µη ύπαρξης επιτροπείας
απευθύνεται, όταν την ασκεί ο επίτροπος, κατά του επιτροπευοµένου και όταν την
ασκεί οεπιτροπευόµενος ή ένας τρίτος, κατά του επιτρόπου. Αλλιώς απορρίπτεται".
Άρθρο έκτο
Στη θέση του άρθρου 799 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, που καταργήθηκε µε το
άρθρο 42 του Ν. 2447/1996, προστίθεται ταυτάριθµο άρθρο µε το ακόλουθο
περιεχόµενο:
"Άρθρο 799
Όταν ζητείται κατά το νόµο να χορηγηθεί άδεια για µεταθανάτια τεχνητή
γονιµοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα, αρµόδιο είναι το δικαστήριο,
στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαµονή της η αιτούσα ή εκείνη που θα
κυοφορήσει το τέκνο.
Το δικαστήριο διατάζει να γίνει η συζήτηση κεκλεισµένων των θυρών, εάν κρίνει ότι
η δηµοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν
ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων."
Άρθρο έβδοµο
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 344/1976 "Περί ληξιαρχικών πράξεων"
(ΦΕΚ 143 Α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: "Στην περίπτωση που

προβλέπεται από το άρθρο 1464 του Αστικού Κώδικα, προσάγεται και η δικαστική
άδεια που δόθηκε στη γυναίκα που επιθυµεί να αποκτήσει τέκνο."
Άρθρο όγδοο
Τα άρθρα 1458 και 1464 εφαρµόζοvται µόνο στην περίπτωση που η αιτούσα και η
κυοφόρος γυναίκα έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα
Άρθρο ένατο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου 2002

