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Α.Π.: 34914

Προς:
1. Δήμους της Χώρας (Ληξιαρχεία)
2. Υπουργείο Εξωτερικών
α).Στ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης &
Διπλωματικού Ταχυδρομείου
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα
έμμισθα Προξενεία)
β).Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών
Υποθέσεων
3..Ειδικό Ληξιαρχείο (με ενυπόγραφη
ενημέρωση όλων των υπαλλήλων)

Εγκύκλιος: 292
3.Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου
Θέμα: «Κατάθεση συμβολαιογραφικού εγγράφου περί Λύσης Συμφώνου Συμβίωσης στο
Ληξιαρχείο δια ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου».

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί αναφορικά με το ζήτημα της δυνατότητας
κατάθεσης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου περί λύσης συμφώνου συμβίωσης στο
Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η σύσταση αυτού, από τρίτο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/τους συμβληθέντα/ντες ή δηλούντα στην
περίπτωση μονομερούς λύσης, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απλοποίησης της συναφούς
διαδικασίας προς όφελος του πολίτη, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ορίζεται ότι «η συμφωνία δύο ενήλικων
προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο
συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο» και στην παρ. 1 του
άρθρου 7 αντίστοιχα ότι «το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που
γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο…». Περαιτέρω στην παρ. 2 του άρθρου
14 ορίζεται ότι «η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του
συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο
όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.»
Β. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) ορίζεται ότι «μεταβολές που
επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων
λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας,
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υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης,
προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή διόρθωσης φύλου
καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8Α που φέρει την
ένδειξη ‘Μεταβολές’ εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής
διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής
απόφασης». Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «ο κατά τας
διατάξεις του παρόντος νόμου εις δήλωσιν υπόχρεως δύναται να προβή εις ταύτην ενώπιον του
ληξιάρχου και δι` αντιπροσώπου, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου, γενομένης μνείας περί τούτου εις την οικείαν ληξιαρχικήν πράξιν».
Γ. Από τη συνδυαστική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι η
αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων απαιτείται μόνο στην κατάρτιση/ σύσταση και τη
λύση του συμφώνου συμβίωσης κατά τη ρητή βούληση του νομοθέτη. Άλλωστε, στις
περιπτώσεις που ο νομοθέτης θέλησε τη σύναψη της σχετικής δικαιοπραξίας αποκλειστικά με
αυτοπρόσωπη

παρουσία

των

συμβαλλομένων,

αποκλείοντας

την

εκπροσώπηση

από

πληρεξούσιο, το όρισε ρητά (βλ. ενδεικτικά ΑΚ 1350). Εφόσον η αυτοπρόσωπη παρουσία δεν
προβλέπεται ρητά στις σχετικές διατάξεις για την υποβολή/κατάθεση του αντιγράφου των
σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων στο οικείο Ληξιαρχείο, εφαρμόζοντας την παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 344/1976 και τις γενικές ρήτρες περί αντιπροσώπευσης του ΑΚ, συνάγεται ότι
είναι δυνατή η κατάθεση αντιγράφου του καταρτισθέντος συμβολαιογραφικού εγγράφου που
περιέχει τη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης στο Ληξιαρχείο που έχει καταχωριστεί η
σύσταση, μέσω τρίτου προσώπου εφοδιασμένου με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
(αντιπροσώπου), με σχετική μνεία στην οικεία καταχώριση της λύσης.
Παρακαλείσθε για την άμεση εφαρμογή της παρούσας.

Ο Γενικός Γραμματέας
Εσωτερικών & Οργάνωσης

Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1..Γραφείο Υπουργού
2..Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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