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Θέμα: Καηαρώξηζε ιύζεο γάκνπ ζε ιεμηαξρηθή πξάμε θαη δεκνηνιόγην. 

σεη.: Η από 21-5-2018 αίηεζε ηεο θαο xxxxxxxx. 

 

αο δηαβηβάδνπκε αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα 

αθόινπζα: 

 Σν δηαδύγην θαη ν δηθαζηηθόο ρσξηζκόο ξπζκίδνληαη από ην δίθαην πνπ δηέπεη ηηο 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ζπδύγσλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδπγίνπ 

(άξζξν 16 Α.Κ.),  

 Σα ειιεληθά δηθαζηήξηα έρνπλ διεθνή δικαιοδοζία λα εθδηθάδνπλ ηηο δηαθνξέο 

πνπ αθνξνύλ ζην δηαδύγην, αλ ν έλαο από ηνπο ζπδύγνπο είλαη Έιιελαο  - αθόκε 

θαη αλ δελ έρεη θαηνηθία ή δηακνλή ζηελ Διιάδα - ή αλ ήηαλ θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

γάκνπ Έιιελαο θαη απέβαιε - ιόγσ ηνπ γάκν - ηνπ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα (άξζξν 

612 Κ.Πνι.Γ.),  

 Απκεί απόθαζη ηος ελληνικού δικαζηηπίος πποκειμένος να λςθεί γάμορ  

έλληνα πολίηη κε αιινδαπή/ν,  αθόκε θαη όηαλ ν γάκνο έρεη ηειεζηεί εθηόο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο.    

 Σα αλσηέξσ ηζρπξνπνηνύληαη από ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 

5/Φ48601/673/29-2-1996 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ καο, κε ηελ νπνία 

θνηλνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζκ. 2688/22-11-1995 Γλσκνδόηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ (ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

ypes.gr), ζύκθσλα κε ηα νπνία  «κε ηελ πεξί δηαδπγίνπ δηθαζηηθή απόθαζε, αθ’ 

όηνπ θαηαζηεί ακεηάθιεηε, λύεηαι ο μεηαξύ ηων ζ’ αςηή διαδίκων ςθιζηάμενορ 

γάμορ,  ανεξάπηηηα από ηνλ ηύπν, πνιηηηθό ή ζξεζθεπηηθό πνπ ηεξήζεθε γηα ηελ 

ηέιεζή ηνπ,  αλ δε ηεξήζεθαλ ακθόηεξνη,  ποιορ πποηγήθηκε και ποιορ ζε 

μεηαγενέζηεπο σπόνο επακολούθηζε (πνιηηηθόο ή ζξεζθεπηηθό), ή ποιόρ ηςσόν 

αναθέπεηαι ζηη πεπί διαζςγίος απόθαζη». 

 

Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ, ζηελ ππόζεζε πνπ δηαιακβάλεη ε αλσηέξσ ζρεηηθή αίηεζε ν γάκνο 

(θαη κε ηνπο δύν ηύπνπο) κεηαμύ ησλ ζπδύγσλ έσει λςθεί αμεηάκληηα κε ηελ ππ’αξηζκ.86/2013 
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απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο, ε νπνία έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε από ηελ 

εκεξνκελία παξαίηεζεο από ηελ άζθεζε πεξαηηέξσ ελδίθσλ κέζσλ  (12 Ινπιίνπ 2013). 

Ωο εθ ηνύηνπ,   

 ην ιεμηαξρείν Γ.Δ. Βπηίλαο ηνπ Γήκνπ Γόξηπλαο, ζην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ε 

ππ.αξηζκ. 3/1993 ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ππνρξενύηαη λα θαηαρσξίζεη ηελ ιύζε 

απηνύ βάζεη ηεο πξναλαθεξόκελεο δηθαζηηθήο απόθαζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ,  θαη  

 ην Γεκνηνιόγην Γήκνπ Σξίπνιεο ζην νπνίν έρεη νηθνγελεηαθή κεξίδα ε αηηνύζα 

νθείιεη ηόζν λα ζπκπιεξώζεη ζην ζρεηηθό πεδίν ηεο νηθνγελεηαθήο κεξίδαο, όηη 

έρεη ηειεζηεί ν κεηαμύ ηνπο γάκνο θαη κε ζξεζθεπηηθό ηύπν,  θαζώο θαη λα πξνβεί 

ζηελ θαηαρώξηζε ηεο ιύζεο απηνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πδ. 

497/1991 κε πξάμε δεκάξρνπ ζηελ νπνία δύλαηαη λα γίλεη επίθιεζε ησλ αλσηέξσ. 
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