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ΘΕΜΑ: «Περί καταχώρησης λύσης γάμου».
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 67929/26-8-2014 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και όσον αφορά στο πρώτο ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Καταστατικός Χάρτης της
Εκκλησίας της Ελλάδος», ο Εισαγγελέας που εκδίδει την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου με
την οποία λύεται ο γάμος διερευνά τη συνδρομή του αμετάκλητου χαρακτήρα αυτής, βάσει της οποίας εν συνεχεία επέρχεται και η πνευματική λύση του γάμου με την έκδοση του ‘’διαζευκτηρίου’’
από τον αρμόδιο θρησκευτικό λειτουργό, ο ληξίαρχος, για την καταχώρηση στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου της λύσης αυτού, απαλλάσσεται από την περαιτέρω διερεύνηση του αμετακλήτου αυτής. Εξάλλου, το ‘’διαζευκτήριο’’ αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σύναψη νέου
θρησκευτικού γάμου, που σημαίνει ότι προηγήθηκε η έρευνα για το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης περί λύσης του γάμου από τον Εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση
(σχετική η με αριθμό 506/2003 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Με βάση λοιπόν τα προαναφερόμενα και αφού, όπως αναφέρετε, έχει προσκομιστεί το διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς Αμαρουσίου και Ωρωπού, δεν χρειάζεται η δική σας
διερεύνηση του αμετάκλητου της σχετικής δικαστικής απόφασης περί λύσης του γάμου για την καταχώρηση αυτής.
Τα διαλαμβανόμενα όμως της ανωτέρω Γνωμοδότησης προϋποθέτουν ότι ο Εισαγγελέας
έχει αναγράψει - ως όφειλε - την ημεροχρονολογία επέλευσης του αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης στο διαβιβαστικό έγγραφό του προς την Ιερά Μητρόπολη του τόπου όπου τελέστηκε ο
γάμος, διότι, υπό τυχόν αντίθετη εκδοχή, η διερεύνηση του χρόνου επελεύσεώς του βαρύνει τον
ληξίαρχο, αφού ο χρόνος αυτός αναγράφεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου που
λύνεται με διαζύγιο.
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Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημά σας, επισημαίνεται ότι στις γαμικές διαφορές, δυνάμει
του άρθρου 604 Κ.Πολ.Δ., εάν ο ένας εκ των διαδίκων (σύζυγος) απεβίωσε μετά την έκδοση της
οριστικής απόφασης αλλά και πριν την επέλευση του αμετακλήτου της, η δίκη καταργείται ως προς
το κύριο αντικείμενό της και ως εκ τούτου στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο γάμος λύθηκε λόγω θανάτου, με άμεση συνέπεια ο επιζών σύζυγος να μετέχει στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος, ήτοι να συμπεριλαμβάνεται στο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του.
Όταν ο γάμος θεωρείται ότι λύθηκε λόγω θανάτου, το γεγονός αυτό δεν καταχωρίζεται στο
περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, εφόσον το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 επιτρέπει την καταχώρηση λύσης του γάμου μόνο λόγω διαζυγίου.
Εάν κάποιος εκ των διαδίκων απεβίωσε μετά την επέλευση του αμετακλήτου, θεωρείται ότι
ο γάμος λύθηκε λόγω διαζυγίου.
Εν όψει των ανωτέρω, ευνόητο είναι ότι η διερεύνηση του χρόνου επέλευσης του αμετακλήτου αποτελεί προϋπόθεση για τη διακρίβωση του εάν ο χρόνος θανάτου ενός εκ των συζύγων είναι
προγενέστερος ή μεταγενέστερος αυτού.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
- Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων & Ληξιαρχείων
- Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου
(ηλεκτρονικά για ενημέρωση)
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