Άρθρο 1666: Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση
Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος:
1. όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής
αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις
υποθέσεις του.
2. όταν, λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον
κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, τους
κατιόντες του ή τους ανιόντες του.
Ο ανήλικος, που βρίσκεται υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία, μπορεί να
υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, αν συντρέχουν οι όροι της, κατά
το τελευταίο έτος της ανηλικότητας. Τα αποτελέσματα της υποβολής σε
δικαστική συμπαράσταση αρχίζουν, αφότου ο ανήλικος ενηλικιωθεί.

Άρθρο 1667: Ποιος υποβάλει την αίτηση υποβολής σε Δικαστική
συμπαράσταση
Η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το
δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ίδιου του πάσχοντος ή του συζύγου
του, εφόσον υπάρχει εγγύηση έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων ή τέκνων
του ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.
Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1666, την αίτηση
μπορεί να υποβάλει και ο επίτροπος του ανηλίκου. Όταν το πρόσωπο
πάσχει αποκλειστικά από σωματική αναπηρία, το δικαστήριο αποφασίζει
μόνο ύστερα από αίτηση του ίδιου.

Άρθρο 1668: Γνωστοποίηση περιπτώσεων προς το δικαστήριο
Οι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς τα όργανα των
αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και οι προϊστάμενοι μονάδων
ψυχικής υγείας οφείλουν να γνωστοποιούν στο δικαστήριο κάθε
περίπτωση που μπορεί να συνεπάγεται την υποβολή ενός προσώπου σε
δικαστική συμπαράσταση, αμέσως μόλις την πληροφορούνται κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 1669: Ποιος διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης
Το δικαστήριο διορίζει δικαστικό συμπαραστάτη το φυσικό πρόσωπο που έχει
προτείνει αυτός τον οποίο αφορά το μέτρο, εφόσον ο τελευταίος έχει
συμπληρώσει το δέκατο έκτος έτος της ηλικίας του και το προτεινόμενο
πρόσωπο κρίνεται κατάλληλο και μπορεί κατά το νόμο να διορισθεί. Αν αυτός
που χρειάζεται τη συμπαράσταση δεν προτείνει κανέναν ή αν εκείνος που

προτάθηκε δεν κρίνεται κατάλληλος, το δικαστήριο επιλέγει ελεύθερα αυτόν
που κρίνει περισσότερο κατάλληλο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού λάβει
υπόψη του την τυχόν εκφρασμένη βούληση του συμπαραστατέου, να
αποκλεισθεί συγκεκριμένο πρόσωπο, τους δεσμούς του με τους συγγενείς του ή
άλλα πρόσωπα και ιδίως με τους γονείς του, τα τέκνα του και το σύζυγό του,
καθώς και τον κίνδυνο από την τυχόν υφιστάμενη αντίθεση συμφερόντων
ανάμεσα στον συμπαραστατέο και σ’ αυτόν που πρόκειται να διορισθεί.

Άρθρο 1670: Ποιοι αποκλείονται από δικαστικοί συμπαραστάτες
Δεν διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης:
1. αυτός που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
2. ο ενήλικος για τον οποίο έχει διοριστεί προσωρινός δικαστικός
συμπαραστάτης κατά το άρθρο 1672.
3. αυτός που συνδέεται με σχέση εξάρτησης ή με οποιονδήποτε άλλο
στενό δεσμό με τη μονάδα ψυχικής υγείας στην οποία ο
συμπαραστατέος έχει εισαχθεί για θεραπεία ή απλώς διαμένει.
Ο διορισμός που εμπίπτει στην πρώτη περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου
δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Για τις δυο άλλες περιπτώσεις ισχύουν τα
οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφια του άρθρου 1596.

Άρθρο 1671: Αδυναμία διορισμού
Αν δεν βρίσκεται κατάλληλο φυσικό πρόσωπο για να διορισθεί δικαστικός
συμπαραστάτης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1669, η δικαστική
συμπαράσταση ανατίθεται σε σωματείο ή ίδρυμα, που έχουν συσταθεί ειδικά
για το σκοπό αυτόν και διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και υποδομή,
αλλιώς στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Το άρθρο 1635 έχει ανάλογη
εφαρμογή.

Άρθρο 1672: Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης
Το δικαστήριο μπορεί οποτεδήποτε πριν ή και μετά την έναρξη της διαδικασίας
για την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, να διορίσει, με
αίτηση ενός από τα πρόσωπα του άρθρου 1667 ή και αυτεπαγγέλτως,
προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη. Η εξουσία του περιλαμβάνει κάθε
ασφαλιστικό μέτρο απαραίτητο για να αποφευχθεί σοβαρός κίνδυνος για το
πρόσωπο ή την περιουσία του συμπαραστατέου. Για το διάστημα από τη
δημοσίευση της απόφασης έως την τελεσιδικία της, ο διορισμός προσωρινού
δικαστικού συμπαραστάτη είναι υποχρεωτικός.

Άρθρο 1673: Πότε λήγει η προσωρινή δικαστική συμπαράσταση
Η προσωρινή δικαστική συμπαράσταση λήγει με την τελεσιδικία της απόφασης
της κύριας δίκης. Το δικαστήριο μπορεί, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, να αίρει την
προσωρινή δικαστική συμπαράσταση και οποτεδήποτε άλλοτε, αν ο
συμπαραστατέος δεν έχει πλέον ανάγκη αυτού του μέτρου.

Άρθρο 1674: Έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας
Το δικαστήριο, προκειμένου να αποφασίσει την υποβολή ενός προσώπου σε
δικαστική συμπαράσταση και το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς
και όταν πρόκειται να διορίσει προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη, συνεκτιμά
την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας σχετικά με την αναγκαιότητα
του μέτρου και την καταλληλότητα του προσώπου που πρόκειται να διορίσει
δικαστικός συμπαραστάτης ή του σωματείου ή του ιδρύματος, στα οποία
πρόκειται να ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση.

Άρθρο 1675: Δημοσιότητα της απόφασης
Το διατακτικό της απόφασης για την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή
για το διορισμό προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη καταχωρίζεται σε
ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Άρθρο 1676: Αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική
συμπαράσταση
Ανάλογα με την περίπτωση, το δικαστήριο που υποβάλλει ένα πρόσωπο σε
δικαστική συμπαράσταση, είτε:
1. τον κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισμένες δικαιοπραξίες,
γιατί κρίνει ότι αδυνατεί να ενεργεί γι’ αυτές αυτοπροσώπως
(στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική) είτε
2. ορίζει ότι για την ισχύ όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών του
απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη
(επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική) είτε
3. αποφασίζει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.
Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αίτηση, οφείλει όμως να
επιβάλλει στον συμπαραστατούμενο τους ελάχιστους δυνατούς
περιορισμούς που απαιτεί το συμφέρον του.
Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1667, το δικαστήριο
δεν μπορεί να επιβάλει, με την αρχική ή την τροποποιητική απόφασή του,
περιορισμούς περισσότερους από όσους ζητούνται.

Άρθρο 1677: Τροποποίηση δικαστικής συμπαράστασης
Με μεταγενέστερη απόφασή του, το δικαστήριο μπορεί να τροποποιεί και
αυτεπάγγελτα το είδος και την έκταση της δικαστικής συμπαραστάτης.

Άρθρο 1678: Καθεστώς πλήρους στέρησης δικαιοπρακτικής
ικανότητας
Η υποβολή του συμπαραστατουμένου σε καθεστώς πλήρους στέρησης της
δικαιοπρακτικής του ικανότητας πρέπει να ορίζεται στην απόφαση ρητά. Αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στη δικαστική απόφαση, ο
συμπαραστατούμενος δεν μπορεί να επιχειρεί, αν η δικαστική συμπαράσταση
είναι στερητική αυτοπροσώπως και, αν είναι επικουρική, χωρίς τη συναίνεση
του δικαστικού συμπαραστάτη, όσες πράξεις δεν μπορεί να επιχειρεί ο
επίτροπος του ανηλίκου χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, ούτε να διεξάγει τις
συναφείς με αυτές δίκες. Επίσης δεν μπορεί, εφόσον δεν του έχει επιτραπεί
ρητά, να επιχειρεί μόνος χαριστικές δικαιοπραξίες, να εισπράττει απαιτήσεις
και να παρέχει εξόφληση. Η διάταξη του άρθρου 1527 έχει ανάλογη εφαρμογή.

Άρθρο 1679: Συνδυασμός στερητικής και επικουρικής δικαστικής
συμπαράστασης
Όταν το δικαστήριο υποβάλλει τον συμπαραστατούμενο σε συνδυασμό
στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, ορίζει ρητά στην
απόφασή του ποιες πράξεις δεν μπορεί ο συμπαραστατούμενος να επιχειρεί
αυτοπροσώπως και ποιες δεν μπορεί να επιχειρεί χωρίς τη συναίνεση του
δικαστικού συμπαραστάτη του. ο συνδυασμός μπορεί να συνίσταται και στο να
αφαιρεί το δικαστήριο από αυτόν τον οποίο υποβάλλει σε επικουρική δικαστική
συμπαράσταση, την αυτοπρόσωπη διοίκηση της περιουσίας του, είτε
στερώντας του ταυτόχρονα και την ελεύθερη διάθεση των εισοδημάτων από
αυτήν είτε όχι, και να την αναθέτει στον δικαστικό συμπαραστάτη.

Άρθρο 1680: Αρμοδιότητες ως προς την επιμέλεια
Το δικαστήριο μπορεί να αναθέτει στον δικαστικό συμπαραστάτη εν όλω ή εν
μέρει και την επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατουμένου. Κατά την
άσκηση της επιμέλειας, ο δικαστικός συμπαραστάτης οφείλει να εξασφαλίζει
στον συμπαραστατουμένου τη δυνατότητα να διαμορφώνει μόνος του τις
προσωπικές του σχέσεις, εφόσον του το επιτρέπει η κατάστασή του.

Άρθρο 1681: Έναρξη αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης αρχίζουν αφότου
δημοσιευθεί η σχετική απόφαση. Για την έναρξη όμως του λειτουργήματος του
δικαστικού συμπαραστάτη απαιτείται τελεσιδικία της απόφασης που τον
διορίζει.

Άρθρο 1682: Λειτουργία της δικαστικής συμπαράστασης
Σε κάθε περίπτωση στερητικής δικαστικής συμπαράστασης έχουν, εφόσον ο
νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις για την
επιτροπεία ανηλίκων. Τα έργα της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης
ασκεί συμβούλιο από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία διορίζονται με την ίδια
απόφαση που διορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη από συγγενείς ή φίλους
του συμπαραστατουμένου (εποπτικό συμβούλιο). Η δεύτερη παράγραφος του
άρθρου 1634 εφαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση προσωρινού δικαστικού
συμπαραστάτη, τα έργα της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης ασκεί ο
ειρηνοδίκης.

Άρθρο 1683: Συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη
Η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη, από την οποία εξαρτάται η ισχύς
ορισμένων ή και όλων των δικαιοπραξιών αυτού που έχει υποβληθεί σε
επικουρική δικαστική συμπαράσταση, παρέχεται εγγράφως, μόνο πριν από την
επιχείρηση της πράξης. Αν ο δικαστικός συμπαραστάτης αρνείται να
συναινέσει, αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του
συμπαραστατουμένου. Οι πράξεις του συμπαραστατουμένου, για τις οποίες ο
νόμος απαιτεί τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη, είναι άκυρες, αν
επιχειρήθηκαν χωρίς αυτή τη συναίνεση. Την ακυρότητα προτείνει μόνο ο
δικαστικός συμπαραστάτης, ο συμπαραστατούμενος και οι καθολικοί και οι
ειδικοί διάδοχοί του.

Άρθρο 1684: Στοιχεία που συνεκτιμώνται
Όλες οι πράξεις του δικαστικού συμπαραστάτη, του εποπτικού συμβουλίου ή
του δικαστηρίου πρέπει να αποβλέπουν στο συμφέρον του
συμπαραστατουμένου. Πριν από κάθε ενέργεια ή απόφαση, πρέπει να
επιδιώκεται η προσωπική επικοινωνία με τον συμπαραστατούμενο και να
συνεκτιμάται η γνώμη του.

Άρθρο 1685: Άρση της δικαστικής συμπαράστασης
Αν έλειψαν οι λόγοι που την προκάλεσαν, η δικαστική συμπαράσταση αίρεται
με απόφαση του δικαστηρίου ύστερα από αίτηση των προσώπων που μπορούν
να τη ζητήσουν ή και αυτεπαγγέλτως. Στην περίπτωση της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 1667, το δικαστήριο αποφασίζει την άρση της
δικαστικής συμπαράστασης, κατά την ελεύθερη εκτίμησή του, μόνο όταν το
ζητεί ο ίδιος ο συμπαραστατούμενος. Η απόφαση που αίρει τη δικαστική
συμπαράσταση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 1675.

Άρθρο 1686: Γνωστοποίηση στοιχείων από τον δικαστικό
Συμπαραστάτη
Αν ο δικαστικός συμπαραστάτης γνωρίζει περιστατικά που δικαιολογούν
οποιαδήποτε μεταβολή στο καθεστώς της δικαστικής συμπαράστασης, οφείλει
να τα γνωστοποιεί στο δικαστήριο χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 1687: Ακούσια νοσηλεία
Όταν η κατάσταση ενός προσώπου επιβάλλει την ακούσια νοσηλεία του σε
μονάδα ψυχικής υγείας, αυτή γίνεται μετά προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου
και κατά τις διατάξεις ειδικών νόμων.

Άρθρο 1688: Δικαστική συμπαράσταση όσων εκτίουν ποινή
στερητικής της ελευθερίας
Με δικαστική απόφαση μπορεί να υποβληθεί σε επικουρική δικαστική
συμπαράσταση και όποιος εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας του
τουλάχιστον δύο ετών. Η δικαστική συμπαράσταση κηρύσσεται μόνο με αίτηση
του προσώπου που εκτίει την ποινή και μόνο για τις πράξεις που αυτός
προσδιόρισε στην αίτησή του.

