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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι προκειµένου να τελεστεί γάµος 

στην Ελλάδα, είτε πολιτικός είτε θρησκευτικός, σύµφωνα µε το άρθρο 1368 Α.Κ. ο καθένας από 

τους µελλονύµφους απευθύνει αίτηση στο δήµαρχο του τόπου κατοικίας τους µε την οποία ζητεί 

να του χορηγηθεί άδεια γάµου.  

Οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή την συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα µπορούν να 

ζητήσουν την έκδοση άδειας γάµου από το ∆ήµαρχο του ∆ήµου της συνήθους διαµονής τους, 

προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά επίσηµα µεταφρασµένα και επικυρωµένα: 1) 

Απόσπασµα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης. 2) Βεβαίωση από την 

οικεία  προξενική ή άλλη αρµόδια αρχή  της χώρας τους  περί του ότι δεν υπάρχει κώλυµα για να 

τελέσει γάµο ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός. Τονίζουµε ότι εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης 

περί µη κωλύµατος γάµου, την οποία προσκοµίζει ο µελλόνυµφος αλλοδαπός, προκύπτει η 

δυνατότητα τέλεσης ή όχι του γάµου, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη 

«κώλυµα» που ίσως δεν είναι γνωστή στο ξένο εσωτερικό δίκαιο. Καθίσταται αναγκαία η 

αποσαφήνιση ότι απλές βεβαιώσεις αγαµίας δεν δύναται να θεωρηθούν ως βεβαιώσεις περί µη 

κωλύµατος γάµου, τουλάχιστον εάν δεν υφίσταται αναφορά στο έγγραφο αυτό ότι πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί  για τέλεση γάµου και για τον πρόσθετο λόγο ότι το αλλοδαπό έγγραφο στη 

περίπτωση αυτή δεν βεβαιώνει τη δικαιοπρακτική ικανότητα του αλλοδαπού να συνάψει γάµο, η 



  

οποία ανήκει στις ουσιαστικές προϋποθέσεις του γάµου. Ως εκ τούτου, η βεβαίωση περί µη 

κωλύµατος γάµου αλλοδαπού καλύπτει και το «νοµικό κώλυµα» της µη στερήσεως της 

δικαιοπρακτικής του ικανότητας αναφορικά µε τη δικαιοπραξία  του γάµου, η οποία ρυθµίζεται 

σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του Αστικού Κώδικα από το δίκαιο της ιθαγένειάς. 3)Αντίτυπο της 

ηµερήσιας εφηµερίδας του τόπου κατοικίας του αιτούντος στην οποία έγινε η δηµοσίευση της 

γνωστοποίησης  του σχεδιαζόµενου γάµου του.  

Αλλοδαπός, µόνιµος κάτοικος εξωτερικού, ο οποίος θέλει να τελέσει γάµο στην Ελλάδα µε 

ηµεδαπό οφείλει να είναι εφοδιασµένος µε έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας του άδεια γάµου. 

Στην περίπτωση που δεν έχει τέτοια άδεια τότε δύναται να εκδοθεί άδεια γάµου από το ∆ήµο 

κατοικίας του Έλληνα µελλόνυµφου προσκοµίζοντας τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά.  

Επισηµαίνουµε ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η 

προσκόµιση από τον αλλοδαπό κάθε επίσηµου στοιχείου, βίζας, άδειας παραµονής, διαβατήριο 

κ.λ.π., από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός παραµένει νόµιµα στη χώρα µας. 

Τονίζουµε ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις λειτουργούν σωρευτικά και εφόσον αυτές δεν 

πληρούνται, δηλαδή παρόλο που ο αλλοδαπός έχει νόµιµη διαµονή δεν προσκοµίζει όλα τα 

δικαιολογητικά ή κάποιο από αυτά δεν είναι ορθά επικυρωµένο, ο ∆ήµος δεν νοµιµοποιείται να 

εκδίδει άδεια γάµου.   
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