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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχθηκε την µε αριθµό πρωτ.
23673/13-7-2108 αναφορά η οποία έλαβε αριθµό 11 στο βιβλίο καταγγελιών στο µητρώο της
συµπαραστάτη. Ο καταγγέλλων ζητάει να διορθωθούν µία σειρά πράξεων του Ληξιαρχείου
Κοζάνης στις οποίες αναγράφεται λανθασµένα το επώνυµό του ως “********” αντί του
ορθού “**********”, το κύριο όνοµά του ως “********” αντί του ορθού “*********” και η
σύζυγος αναγράφεται ως “********” αντί του ορθού “*********”. Συγκεκριµένα πρέπει να

διορθωθούν : α) η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως µε αριθµό πράξης ******** του τέκνου του
Ευάγγελου, β) η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως µε αριθµό πράξης ******** του τέκνου του
Σοφία-Ζωή και γ) η ληξιαρχική πράξη γάµου µε αριθµό πράξης ********** που σύναψε µε
την ************. Προς απόδειξη προσκοµίζει αντίγραφο του διαβατηρίου του και
αντίγραφο του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Η Υπηρεσία όµως αρνήθηκε και
ζήτησε να προσκοµιστεί δικαστική απόφαση. Ζήτησε τη συνδροµή του συµπαραστάτη του
δηµότη και της Επιχείρησης προκειµένου να κάµψει τις αντιρρήσεις της Υπηρεσίας.
Αρµοδιότητα του Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα “Καλλικράτης”), ο
Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήµου και διαµεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβληµάτων. Ο
ανωτέρω δηµότης επηρεάζεται από την συµπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η
αναφορά του πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η συµπαραστάτης εξέτασε τα προσκοµιζόµενα έγγραφα και συζήτησε µε τα αρµόδια
όργανα και τη ληξίαρχο.
Το νοµικό πλαίσιο των ληξιαρχικών πράξεων ρυθµίζεται από το Ν. 344/1976 . Το άρθρο 12
ορίζει τον τρόπο που γίνεται η διόρθωση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων.
Σύµφωνα µε αυτό :
“ 1. Προς διόρθωσιν ληξιαρχικής πράξεως απαιτείται τελεσίδικος δικαστική απόφασις.
2. Σφάλµατα, προφανώς εκ παραδροµής, παρεισφρήσαντα εις ληξιαρχικήν πράξιν,

µη

αφορώντα δε εις τον τόπον, ηµέραν, µήνα, έτος και ώραν τελέσεως του εις την πράξιν
βεβαιουµένου γεγονότος, δύνανται να διορθωθούν επίσης και αδεία του Εισαγγελέως
Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς,

του

Ειρηνοδίκου,

εκδιδοµένη

µετά

έρευναν και εξακρίβωσιν των πραγµατικών στοιχείων, επί τη αιτήσει παντός έχοντος
έννοµον συµφέρον.
3. Σφάλµατα, προφανώς εκ παραδροµής, παρεισφρήσαντα εις ληξιαρχικήν πράξιν,
αφορώντα δε εις τον τονισµόν ή τους γραµµατικούς και φθογγολογικούς κανόνας των
εις αυτήν στοιχείων, δύνανται επίσης να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέως
Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκου, υπό του αρµοδίου ληξιάρχου, µετά προηγούµενον υπ`
αυτού έρευναν και εξακρίβωσιν των πραγµατικών στοιχείων, επί τη αιτήσει παντός
έχοντος έννοµον συµφέρον.
Περαιτέρω το άρθρο 782 του ΚΠολΔ ορίζει :

1. Όταν ο νόµος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός, µε το σκοπό να
συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται µε αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον
ή του εισαγγελέα από το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξιάρχου, ο οποίος θα συντάξει τη
ληξιαρχική πράξη.
2. Η απόφαση πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο, που πρέπει κατά το νόµο να
περιέχει η ληξιαρχική πράξη, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης
Με τη διάταξη αυτή ορίζονται τα άτοµα που έχουν έννοµο συµφέρον να υποβάλουν την
αίτηση διόρθωσης, όπως αυτός που έχει ατοµική ανάγκη καθώς και ο εισαγγελέας.
Αρµόδιο κατά τόπο δικαστήριο είναι αυτό που είναι σε άµεση σχέση µε το αρµόδιο
ληξιαρχείο
Το δε περιεχόµενο της δικαστικής απόφασης είναι διαπιστωτικού χαρακτήρα και δηµιουργεί
στο ληξίαρχο υπηρεσιακό καθήκον να συµµορφωθεί µε δικαστική απόφαση η οποία
απορρέει απ’ ευθείας από το νόµο
Η εκούσια δικαιοδοσία και τα πολιτικά δικαστήρια έχουν στην ουσία την αρµοδιότητα να
ελέγξουν την νοµιµότητα της πράξης
Η συγκεκριµένη περίπτωση αφορά δύο είδη διορθώσεων : α) σφάλµα εκ παραδροµής
όπως αυτό της λανθασµένης αναγραφής ως “Αννα” αντί του ορθού”Ανα” το οποίο µπορεί να
το διορθώσει η ίδια η Ληξίαρχος και β) σφάλµα που απαιτεί την έκδοση τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης όπως αυτό της λανθασµένης αναγραφής του επωνύµου ως “Γκέγκας”
αντί του ορθού “Γκέγκα” και του ΑΝτωνίου αντί του ορθού “Αντόν”.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν τούτων το Ληξιαρχείο και ο αιτών προέβησαν στις νόµιµες ενέργειες.
Κοζάνη 8-8-2017
Η Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης
Τσιοµπάνου Αικατερίνη του Μιχαήλ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

