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ΘΔΜΑ : Γάκνο Διιελίδαο ζε Πξεζβεία ζηελ Βνπιγαξία.
σετ. : Τν κε Α.Π. 734/ΑΣ2468/ΣΗΓΔ 65356/16-11-2018 έγγξαθό ζαο.
Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζέηνπκε
ππόςε ζαο, θαηά ην κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ καο, ηα αθόινπζα:
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πδ.243/2005 (293Α΄), νη αξκνδηόηεηεο ηνπ
Δηδηθνύ Λεμηαξρείνπ ζπλίζηαληαη ζηελ κεηαγξαθή ιεμηαξρηθώλ πξάμεσλ, νη νπνίεο έρνπλ
ζπληαρζεί ζηελ αιινδαπή - είηε ελώπηνλ ησλ ειιεληθώλ πξνμεληθώλ αξρώλ είηε ελώπηνλ ησλ
επηρώξησλ αξρώλ - θαη νη νπνίεο αθνξνύλ Έιιελεο πνιίηεο, κεηά από πξνεγνύκελν έιεγρν απηώλ
ησλ πξάμεσλ.
Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηελ δηαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ λ.344/1976 θαη εηδηθόηεξα ζην εάλ ε αιινδαπή αξρή ελώπηνλ ηεο νπνίαο ζπλεηάγε
ε ιεμηαξρηθή πξάμε θέξεη ην ραξαθηήξα ηεο επηρώξηαο, ήηνη εάλ είλαη ε αξκόδηα αξρή ηνπ ηόπνπ
όπνπ επηζπλέβε ην γεγνλόο.
Ωο εθ ηνύηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ην Δηδηθό Λεμηαξρείν ζε κεηαγξαθή ηεο
ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαιακβάλεη ην ζρεηηθό ζαο ρξήδεη λα
πξνζθνκηζηεί πξάμε είηε ηνπ Έιιελα Πξνμέλνπ είηε πξάμε ησλ αξρώλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη όρη
πξάμε ησλ αξρώλ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ αιινδαπνύ πξνζώπνπ (Αθγαληζηάλ).
Αλαθνξηθά δε κε ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ Έιιελα Πξνμέλνπ ζηελ Σόθηα λα ζπληάμεη
πξσηνγελώο ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ βάζεη ηεο βεβαίσζεο ηεο Πξεζβείαο ηνπ Αθγαληζηάλ
ζηελ Αζήλα (ζρεηηθό
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Σόθηα), ε απάληεζε γηα επλόεηνπο ιόγνπο είλαη αξλεηηθή.
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Όζνλ αθνξά ζηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ Έιιελα Πξνμέλνπ λα ζπληάμεη

πξσηνγελώο

ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ, βάζεη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γάκνπ ηεο Πξεζβείαο ηνπ Αθγαληζηάλ ζηελ
Σόθηα, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα :
Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.344/1976, ηα ιεμηαξρηθά
γεγνλόηα γέλλεζεο, γάκνπ θαη ζαλάηνπ Διιήλσλ πνιηηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αιινδαπή
κπνξνύλ λα δειώλνληαη από ηνπο ππόρξενπο θαη ζηηο επηρώξηεο αξρέο, σζηόζν ζηελ πεξίπησζε
απηή νη ππόρξενη νθείινπλ κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηε ζύληαμε ηεο πξάμεο λα ππνβάινπλ
αντίγπαυό τηρ ζηελ αξκόδηα Διιεληθή πξνμεληθή αξρή. Γεδνκέλνπ όηη σο επηρώξηα αξρή
ζεσξείηαη ε αξκόδηα αξρή ηνπ ηόπνπ όπνπ επηζπλέβε ην γεγνλόο, δύλαηαη λα ππνβιεζεί ζηνλ
Έιιελα Πξόμελν ζηε Σόθηα (εληόο 3κελνπ) αντίγπαυο ληξιαπσικήρ ππάξηρ γάμος κόλνλ ησλ
αξρώλ ηεο Βνπιγαξίαο.
Πεξαηηέξσ, ζην ίδην άξζξν (άξζξν 42 παξ.1 θαη 2) νξίδεηαη όηη νη ππόρξενη δύλαληαη λα
δεηήζνπλ ηελ ζύληαμε ιεμηαξρηθήο πξάμεο (γάκνπ) θαη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο ειιεληθήο
πξνμεληθήο αξρήο, ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 344/1976.
Πξνθεηκέλνπ δε λα ζπληαρζεί ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ από ηνλ Έιιελα Πξόμελν,
νθείινπλ λα ηεξεζνύλ ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 9,29,30 θαη 31 ηνπ λ.344/1976 θαη βαζηθή
πξνϋπόζεζε γηα απηό είλαη λα πξνζαρζεί ζηνλ Έιιελα Πξόμελν κέζα ζε ζαξάληα εκέξεο (40)
αντίγπαυο τηρ ππάξηρ πος σςνέταξε ο τελέσαρ τον γάμο, ελώ ζην πιαίζην ησλ θαζεθόλησλ
ηνπ σο Λεμηάξρνπ, ν Πξόμελνο νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ην ππνζηαηό ηνπ γάκνπ κε άκεζε ζπλέπεηα
ζε πεξίπησζε αλππόζηαηνπ γάκνπ λα κελ ζπληάζζεηαη ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ.
Έηζη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ θαηαρώξηζε είλαη λα πηζηνπνηεζεί εάλ θαηά
ην βνπιγαξηθό δίθαην ν ηειέζαο ηνλ γάκν (Αθγαλόο Πξόμελνο ) έρεη απηήλ ηελ δηθαηνδνζία.
Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ ζπκθσλνύκε κε ηηο νδεγίεο ζαο πξνο ηελ Πξεζβεία καο ζηελ
Σόθηα.
H Πποϊσταμένη τηρ
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