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ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης με απόφαση Ειρηνοδικείου».
Σχετ.:

Το από 23-10-2018 ερώτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνσή
μας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. Η ληξιαρχική πράξη είναι δημόσιο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 438 του
ΚΠολΔ. Αποτελεί πλήρη απόδειξη για όλους, για όσα βεβαιώνονται αλλά όμως επιτρέπεται
ανταπόδειξη του περιεχομένου της ανεξάρτητα αν έχει συνταχθεί ύστερα από δικαστική απόφαση ή
με δήλωση του υπόχρεου ή αν είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη (Αρ.Πάγος 719/1967).
Β. Οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και θανάτου αποδεικνύουν τα γεγονότα τα οποία κατά
νόμο βεβαιώνονται σε αυτές όχι όμως και άλλα γεγονότα όπως η ύπαρξη συγγενικών σχέσεων. Η
ύπαρξη ή ανυπαρξία συγγενικής σχέσεως μπορεί μόνο να αποτελέσει αντικείμενο αναγνωριστικής
αγωγής κατά τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (Μ.Πρωτ.Βερ.18/1996).
Γ. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί κατά δήλωση προς το ληξίαρχο ή
ύστερα από δικαστική απόφαση έχει μαχητή αποδεικτική δύναμη (δηλαδή αν το παιδί γεννήθηκε
από συγκεκριμένη γυναίκα), ανεξάρτητα αν πρόκειται για γνήσιο ή εκτός γάμου τέκνο
(Εφ.Αθ.10105/1982,Εφ.Πατρεών60/1964,Αρ.Πάγος 118/11975).Το βάρος της απόδειξης έχει
εκείνος που αμφισβητεί το περιεχόμενο της ληξιαρχικής πράξης.
Δ. Η έννοια του γεγονότος που είναι δυνατόν να βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αφορά τη προσωπική κατάσταση του προσώπου (γέννηση,
γάμος, θάνατος) και δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία διερευνώνται
κατά τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (ΜΠΚαλ.101/73,ΜΠΚω 27/88 κτλ).
Ε. Η απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για τη
σύνταξη/διόρθωση ληξιαρχικής πράξης είναι στην ουσία θετική διαπιστωτική πράξη και δεν
δημιουργεί δεδικασμένο κατά την έννοια των άρθρων 321 επ. του ΚΠολΔ. Σε περίπτωση άρνησης
του ληξιάρχου να προβεί στην αιτούμενη καταχώριση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά άρθρο 791 του ΚΠολΔ και να ζητήσει να αρθεί
η εκκρεμότητα της μη σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση
(Εφ.Λαρ.1270/1991).
Στ. Η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση επιζητείται ανεξάρτητα
εάν τα σφάλματα προήλθαν από παραδρομή ή από ψευδή δήλωση (Γνωμ. Εισαγ. Πρωτ. Σπάρτης
1/1973).
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Εξ όλων των ανωτέρω, εάν υπάρχουν ληξιαρχικά βιβλία του συγκεκριμένου έτους δύναστε
να προβείτε στη διόρθωση των στοιχείων που περιλαμβάνει η απόφαση του Ειρηνοδικείου επί της
ληξιαρχικής πράξης γέννησης της εν λόγω.
Σε αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατή η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης βάσει
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά το άρθρο 15 του ν.344/1976, στο τρέχον ληξιαρχικό βιβλίο.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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