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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα  9  Οκτωβρίου  2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 

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  : Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4509/2017 (201 Α΄). 

Σχετ.     : Η από 12 Σεπτεμβρίου 2018 ηλεκτρονική σας επιστολή. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε 

υπόψη σας ότι εκεί που απαιτείται, κατά τα  εσχάτως ισχύοντα,  πνευματική λύση του γάμου είναι 

σε εκείνες τις περιπτώσεις οπού λύεται ο συστατικός,  τελεσθείς με τον θρησκευτικό τύπο, γάμος. 

 Ειδικότερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γάμος  τελέστηκε και με τους δύο τύπους, 

οφείλει να διευκρινιστεί   ποιός από τους δύο γάμους  είναι ο συστατικός του γάμου, δηλαδή ποιος 

γάμος έχει προηγηθεί χρονικά,  επειδή σε περίπτωση κατά την οποία ο συστατικός γάμος  είναι  ο 

τελεσθείς  με τον πολιτικό τύπο,   παρέλκει  οποιαδήποτε  άλλη ενέργεια περί πνευματικής λύσης. 

Τούτο επειδή σε περίπτωση κατά την οποία μετά την τέλεση του γάμου με τον έναν τύπο 

(πχ πολιτικός) τελεστεί γάμος και με τον άλλον τύπο (πχ. θρησκευτικός), ως συστατικός γάμος,  

θεωρείται ο πρώτος υποστατός τελεσθείς, επειδή  ο χρονικά δεύτερος γάμος δεν παράγει 

έννομες συνέπειες αφού αυτές έχουν ήδη παραχθεί από τον πρώτο.  

Περαιτέρω λάβετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου υφίστανται 

διακριτές διαφορές μεταξύ των δύο διαδικασιών λύσης του γάμου (με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο/ με αμετάκλητη δικαστική απόφαση),  όπως  από ποία ημερομηνία  επέρχεται η λύση  

του γάμου, το  εκπρόθεσμο της δήλωσης λύσης του γάμου, ποιο είναι το  αρμόδιο ληξιαρχείο 

δήλωσης της λύσης του γάμου, διαφορές που  καταδεικνύουν ότι ο νομοθέτης  επί σκοπώ 

διατύπωσε το νόμο κατά αυτόν τον τρόπο.  
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