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ΘΕΜΑ: Μεταβολή στοιχείων στο ∆ηµοτολόγιο.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 8294/4-4-2016 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του σχετικού και µετά από εξέταση των επισυναπτόµενων δικαιολογητικών
προκύπτουν δύο ληξιαρχικές πράξεις (001/4/2002) για το ίδιο γεγονός και για το ίδιο πρόσωπο - η
µία χειρόγραφη στην οποία δεν έχει καταχωριστεί καµία µεταβολή και µία από το πληροφοριακό
σύστηµα µε καταχωρισµένες µεταβολές - µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση ως προς τη
νοµιµότητα των καταχωρίσεων και των αναγραφόµενων σε αυτές.
Περαιτέρω προκύπτει ότι µε την υπ’αριθµ.1852/1999 απόφαση του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών η αιτούσα κηρύχθηκε θετό τέκνο χήρας.
Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην υπ’αριθµ.599/1960 Γνωµοδότηση
της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της υπ’αριθµ. 7 /1960 Γνωµοδότησης του
Αρείου Πάγου και της υπ’αριθµ.77/2004 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι
οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την ∆ιοίκηση και έχουν κοινοποιηθεί στους ∆ήµους, το
υιοθετηθέν από χήρα λαµβάνει ως επώνυµο το οικογενειακό επώνυµο αυτής, ως πατρώνυµο
και επώνυµο πατέρα αυτά του φυσικού πατέρα και όχι του συζύγου της χήρας και ως
µητρώνυµο και επώνυµο µητέρας αυτά που φέρει η θετή µητέρα.
Η πρόσκτηση αυτή γίνεται αυτοδίκαια και δεν χρειάζεται σχετική δήλωση περί τούτου.
Όσον αφορά στη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
σας γνωρίζουµε ότι από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 739 και 782 του Κ.Πολ.∆.
προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζονται οι αιτήσεις όποιου έχει
έννοµο συµφέρον ή του Εισαγγελέα, µε τις οποίες αιτήσεις ζητείται η βεβαίωση ενός γεγονότος µε
σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη ή να διορθωθεί ορισµένο στοιχείο της ληξιαρχικής πράξης
που προβλέπεται από το νόµο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το οποίο από παραδροµή ή και
ηθεληµένα καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί.
Αντικείµενο λοιπόν της αίτησης διόρθωσης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων
που απαιτεί ο νόµος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, η δε απόφαση που εκδίδεται ως προς
τη ρυθµιστική της ενέργεια είναι στην ουσία διαπιστωτική διορθωτική θετική διοικητική πράξη και
όχι διαταγή στο ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχική πράξης που ενδεχοµένως συντάχθηκε
από αυτόν ανακριβώς (ΜΠΡΑθ 5735/1998), ενώ δεν δηµιουργεί δεδικασµένο κατά την έννοια
των άρθρων 321 επ. του ΚΠολ∆. (Εφ.Λαρ.1270/1991).
Βάσει της άποψης αυτής ο Ληξίαρχος µπορεί να αρνηθεί να προβεί στην εν λόγω
καταχώρηση κατ’ άρθρο 791 του Κ.Πολ.∆., σηµειώνοντας στο ληξιαρχικό βιβλίο την άρνησή του
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και τους λόγους αυτής. Σε περίπτωση άρνησης του ληξιάρχου να προβεί στην αιτούµενη
καταχώριση, οι ενδιαφερόµενοι δύναται να προσφύγουν δικαστικά κατά άρθρο 791 του ΚΠολ∆ και
να ζητήσουν να αρθεί η εκκρεµότητα της µη σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης
(Εφ.Λαρ.1270/1991).
Ωστόσο ακόµη και όταν ο ληξίαρχος προβεί στην καταχώριση της δικαστική απόφασης
διόρθωσης στην οικεία ληξιαρχική πράξη, δεν επέρχεται κανένα αποτέλεσµα έναντι τρίτων.
Εν όψει των ανωτέρω και επειδή για τα στοιχεία γονέων θετού τέκνου ισχύουν διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου και για τις οποίες τόσο η νοµολογία όσο και γνωµοδοτήσεις έχουν εκφράσει
σαφή θέση, όφειλε τόσο ο ληξίαρχος όσο και το δηµοτολόγιο σας να µην προβεί σε
καταστρατήγηση αυτών.
Ως εκ τούτου και λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους της υπόθεσης σας γνωρίζουµε ότι
κατά την άποψη της υπηρεσίας µας η όλη υπόθεση ενέχει καταστρατήγηση διατάξεων
οικογενειακού δίκαιου στην οποία ευθύνη φέρει και η υπηρεσία σας, οπότε και στερείτε νοήµατος
οποιαδήποτε υπόδειξη µας για τις επακόλουθες νόµιµες ενέργειες σας.
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