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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα  08  Φεβρουαρίου 2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η                                        
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης                   

Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27 

Ταχ. Κώδικας : 10183 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες  : 213 136 1034,1369   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξης με δικαστική απόφαση. 

Σχετ.    : Το με Α.Π.399/17-1-2019 έγγραφό σας.  

 

  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας επισημαίνουμε ότι: 

1. Αντικείμενο της αίτησης διόρθωσης  ληξιαρχικής πράξης είναι η διαπίστωση των 

ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης,   

2. Η  δικαστική απόφαση της Εκούσιας  Δικαιοδοσίας,  ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια 

είναι διαπιστωτική διορθωτική θετική διοικητική πράξη και όχι διαταγή στο ληξίαρχο 

για τη διόρθωση της  ληξιαρχική πράξης (ΜΠΡΑθ 5735/1998),  

3. Ο Ληξίαρχος  βάσει της άποψης αυτής μπορεί να αρνηθεί να  προβεί στην εν λόγω 

καταχώρηση κατ’ άρθρο  791 του Κ.Πολ.Δ., σημειώνοντας στο ληξιαρχικό βιβλίο την 

άρνησή του και τους λόγους αυτής, 

4. Σε περίπτωση άρνησης του ληξιάρχου να προβεί στην αιτούμενη καταχώριση, οι 

ενδιαφερόμενοι δύναται να προσφύγουν δικαστικά κατά άρθρο 791 του ΚΠολΔ και να 

ζητήσουν να αρθεί η εκκρεμότητα της μη σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης 

(Εφ.Λαρ.1270/1991). 

Λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι : 

 οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα λόγω της φύσης τους, ως  αναγκαστικού δικαίου 

διατάξεις, ισχύουν ανεξάρτητα από την θέληση των ιδιωτών και οποιαδήποτε συμφωνία 

αντίθετου περιεχομένου είναι άκυρη και ανίσχυρη, αφού βρίσκεται έξω από τα όρια της 

αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης,  

 η διάταξη του άρθρου 1586 Α.Κ  προβλέπει ότι η απόκτηση του επωνύμου του θετού 

τέκνου γίνεται αυτοδικαίως «ως αναγκαία συνέπεια της πλήρους εξομοιώσεως του θετού 

τέκνου με γεννημένο σε γάμο τέκνο του θετού γονέα» (Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ 2000), 

 ως   ενήλικη η αιτούσα συναίνεσε  στην  υιοθεσία της   έχοντας επίγνωση των εννόμων 

αποτελεσμάτων αυτής, και έκανε χρήση του δικαιώματος που της παρείχε  η ίδια  

διάταξη να προσθέσει   στο νέο της   επώνυμο και το πριν   της υιοθεσίας επώνυμο,  
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 σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τις ενέργειες της υπηρεσίας σας και κρίνουμε ότι 

υφίστανται ισχυροί νομικοί  λόγοι προκειμένου να μην καταχωρίσετε την σχετική διόρθωση  

στην οικεία ληξιαρχική πράξη Έκθεσης,  σημειώνοντας  ωστόσο στο ληξιαρχικό βιβλίο την 

άρνησή σας και τους λόγους αυτής.  

   

 

 

                                   H   Προϊσταμένη της  

  Διεύθυνσης  

         

 

    Ουρανία   Σταυροπούλου 


