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Η αναφορά
Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχθηκε την από 7/27-3-2018 αναφορά
της *********** της ****************** που βρίσκεται στην Κοζάνη. Αναφέρει ότι στις 20
Δεκεµβρίου 2017 απεβίωσε η µοναχή *********** µε τα στοιχεία ταυτότητας *************** του
************ και της ************* γεννηµένη στις 14-11-1925. Το γεγονός του θανάτου της
βεβαιώθηκε από τον ιατρό ********************** µε το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου όπου
αναγράφεται ως λόγος θανάτου το γήρας. Από παραδροµή δεν δηλώθηκε εµπρόθεσµα ο
θάνατος της µοναχής στο Ληξιαρχείο Κοζάνης. Όταν µετά την πάροδο κάποιων ηµερών
προσκοµίστηκαν στο Ληξιαρχείο τα απαιτούµενα έγγραφα η Υπηρεσία αρνήθηκε την
καταγραφή του θανάτου στα βιβλία του ληξιαρχείου Κοζάνης. Σήµερα ζητείται η συνδροµή

του συµπαραστάτη προκειµένου να µεσολαβήσει για να εγγραφεί ο θάνατος του µέλους του
µοναστηριού στα βιβλία του ληξιαρχείου.
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. Από
το παραπάνω ιστορικό προκύπτει ότι η αναφορά αυτής πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο Συµπαραστάτης είχε µία

συνάντηση µε τους αρµόδιους υπαλλήλους του

Ληξιαρχείου καθώς και των δηµοτολογίων. Κατόπιν µελέτης του ισχύοντος νοµικού πλαισίου
κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα :
Η δήλωση του θανάτου στο Ληξιαρχείο και η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού
διέπεται από το νοµοθετικό πλαίσιο του Ν. 344/1976. Το άρθρο 32 ρυθµίζει τις
προϋπόθεσεις συντάξεως πράξεως θανάτου. Σύµφωνα µε αυτό υπάρχει υποχρέωση εντός
24 ωρών από το θάνατο να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου. Συγκεκριµένα : "1. Η
ληξιαρχική πράξη θανάτου, συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από το θάνατο, αφού
προσαχθεί έγγραφη πιστοποίηση θανάτου που εκδίδεται από τον ιατρό που νοσήλευσε το
θανόντα ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος ιατρός, από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό
πραγµατογνώµονα που ορίζεται από την οικεία αστυνοµική ή δικαστική αρχή". Ορίζεται
αποκλειστική προθεσµία για το ληξιαρχείο από την παρέλευση της οποίας καθίσταται
αναρµόδιο πλέον να τη συντάξει και έχει υποχρέωση να αρνηθεί την εκτέλεση της πράξης.
Ο Νοµοθέτης έχοντας γνώση της πιθανότητας να παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
ρύθµισε τη δυνατότητα βεβαίωσης µέσω της δικαστικής οδού. Στο άρθρο 15 του ιδίου νόµου
ρυθµίζεται η διαδικασία βεβαίωσης γεγονότος µέσω δικαστικής αποφάσεως. Σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό : “Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται και περί γεγονότος γεννήσεως ή γάµου ή
θανάτου, βεβαιουµένου δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως λαβόντος χώραν
καθ`

ωρισµένον

χρόνον,

επί

τη

αποφάσως, νοµίµως κεκυρωµένου.”

προσαγωγή

προς

τον ληξίαρχον αντιγράφου της

Στο προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς υπήρχε πρόβλεψης συντάξεως ληξιαρχικής
πράξης θανάτου µετά τον ενταφιασµό µε το άρθρο 36 κατόπιν αδείας του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών µέσα στο χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών αλλά καταργήθηκε µε το άρθρο 8
παρ. 1 του Ν. 4144/2013.
Μόνη δυνατότητα επίλυσης του ανωτέρω ζητήµατος είναι η δήλωση του θανάτου στο
Ληξιαρχείο µέσω της δικαστικής οδού, δηλαδή έκδοσης δικαστικής αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου του τόπου θανάτου στην οποία θα βεβαιώνεται το γεγονός του θανάτου και
κατόπιν προσκόµισης της τελεσίδικης απόφασης στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου. Στην
περίπτωση αυτή Το Ληξιαρχείο είναι υποχρεωµένο να εκδώσει την αντίστοιχη ληξιαρχική
πράξη θανάτου.
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