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ΘΕΜΑ: «Περί σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γάµου».
Σχετ.:

Το µε αρ. πρωτ. 102/11-2-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Γάµος που τελείται στην αλβανική πρεσβεία ανάµεσα σε Έλληνα υπήκοο και Αλβανό
υπήκοο, ακόµα και αν ο πρώτος τυγχάνει να φέρει συγχρόνως και την αλβανική υπηκοότητα,
θεωρείται ανυπόστατος.
Τούτο διότι τελείται κατά παράβαση της ελληνοαλβανικής σύµβασης που κυρώθηκε µε το
Ν. 2106/1992, αφού αντιβαίνει στη ρήτρα της εν λόγω σύµβασης, σύµφωνα µε την οποία δεν
επιτρέπεται η σύναψη γάµου ανάµεσα σε πρόσωπα, το ένα τουλάχιστον εκ των οποίων έχει την
υπηκοότητα του κράτους υποδοχής, έστω και αν αυτό έχει συγχρόνως και την υπηκοότητα του
κράτους αποστολής.
Η διχογνωµία που δηµιουργήθηκε στο παρελθόν όσον αφορά το αν έπρεπε να θεωρηθεί
ως ανυπόστατος ή ως άκυρος ένας τέτοιος γάµος, άρθηκε µε την αριθµ. 608/2011 Απόφαση του
Αρείου Πάγου, η οποία δέχτηκε το ανυπόστατο του γάµου αυτού δικαιώνοντας την εκπεφρασµένη
θέση της υπηρεσίας µας επί του ζητήµατος αυτού.
Ως εκ τούτου, δεν νοµιµοποιήστε ως ληξίαρχος να προβείτε σε σύνταξη ληξιαρχικής
πράξης γάµου που αφορά σε γάµο που τελέστηκε υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις στο κτίριο της
αλβανικής πρεσβείας.
Περαιτέρω, οι περιορισµοί που έχουν τεθεί διαχρονικά στους νόµους που αφορούν τους
µετανάστες στην Ελλάδα, αναφορικά µε την υποχρέωση των δηµοσίων υπηρεσιών των Νοµικών
Προσώπων δηµοσίου δικαίου κ.τ.λ., δεν αγγίζουν και τις προξενικές αρχές στην Ελλάδα.
Όσον αφορά δε τη δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων από τον όποιο υπόχρεο προς
τούτο, αυτή δύναται να γίνει κατά άρθρο 10 του Ν. 344/1976 και µέσω αντιπροσώπου, έχοντος
ειδική εντολή, της οποίας γίνεται µνεία στη ληξιαρχική πράξη.
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