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ΘΕΜΑ : Καταχώριση γάμου που τελέστηκε στο εξωτερικό.
Σχετ.

: Το υπ’αριθμ.πρωτ. 258848/19637/2019/17-04-2019 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ο κ. XXXX πολιτογραφημένος Έλληνας με ημερομηνία κτήσης ιθαγένειας το 2003,

ήρθε σε γάμο «παραδοσιακού τύπου» (traditional marriage) το 2018 στη χώρα της πρώτης του
ιθαγένειας, ήτοι της Λιβερίας, με την XXXX σύμφωνα με τους Εθιμικούς Νόμους καθώς και το
νέο Κληρονομικό Νόμο του 1998. Eν συνεχεία ο κ. XXXX απέστειλε τα δικαιολογητικά στο
Ειδικό Ληξιαρχείο ως αρμόδια υπηρεσία για τη μεταγραφή πράξεων Ελλήνων που συνέβησαν
στο εξωτερικό.
Το Ειδικό Ληξιαρχείο με το υπ’αρ.πρωτ. 19618/14-05-2019 έγγραφό του μας
γνωστοποίησε την υπόθεση κοινοποιώντας παράλληλα την ως τότε αλληλογραφία, με το
ερώτημα σε ποιο πεδίο θα μπορούσε να καταχωριστεί ο εν λόγω γάμος καθώς το πληροφοριακό
σύστημα (Μητρώο Πολιτών), εξαντλείται σε περιπτώσεις Θρησκευτικού ή Πολιτικού τύπου.
Περαιτέρω και σε έρευνα που διεξήχθη από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι και ο
Εθιμικός Νόμος Under Liberian law: από μτφ: Σύμφωνα με τον Λιβεριανό Νόμο: Υπάρχουν δύο
τύποι γάμου, Παραδοσιακός/Εθιμικός και Θεσπισμένος. Ένας άνδρας κατά τους παραδοσιακούς
νόμους μπορεί να συνάψει πολλαπλούς γάμους σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα έθιμα. Αυτοί οι
γάμοι είναι νόμιμοι και επίσημοι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λιβερίας καθώς και ο
Κληρονομικός Νόμος του 1998 που μνημονεύονται στο Πιστοποιητικό Παραδοσιακού Γάμου
που τέλεσε ο κ. XXXX [2]. Recognition of customary marriages 2.3 από μτφ: Αναγνώριση
εθιμικών γάμων. Εάν ένα άτομο είναι σύζυγος σε περισσότερους από έναν παραδοσιακό-εθιμικό
γάμο, όλοι οι έγκυροι εθιμικοί-παραδοσιακοί γάμοι που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη της

παρούσας Πράξης για όλους τους σκοπούς αναγνωρίζονται ως γάμοι, δίνουν τη δυνατότητα
πολυγαμίας.
Όπως γνωρίζετε η ελληνική έννομη τάξη ακολουθεί την αρχή της μονογαμίας, η
νομική κατοχύρωση της οποίας διασφαλίζει την ελευθερία της σύναψης γάμου με μόνο ένα
πρόσωπο. Το κώλυμα αυτό είναι απόλυτο με την έννοια ότι είναι ανεπίτρεπτη η τέλεση νέου
γάμου με οποιοδήποτε πρόσωπο ενώ εφαρμόζεται και στους αλλοδαπούς που κατοικούν στην
Ελλάδα, έστω και αν ο νόμος της εθνικότητάς τους επιτρέπει την πολυγαμία. Επίσης, το κώλυμα
αυτό είναι γενικό, δηλαδή ισχύει σε κάθε είδος γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού και αποκλείει
την τέλεση γάμου με οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν και σε ποιο δόγμα ή
θρήσκευμα ανήκει υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται κατά το

άρθρο 13 του Α.Κ το

ελληνικό δίκαιο, ενώ αν τελείται κατά τον τύπο που διαγράφεται σε αλλοδαπό δίκαιο, τότε
ανακύπτει ζήτημα αναγνώρισής του από το ελληνικό δίκαιο. (Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία
Νομολογία Α.Κ, Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ε΄).
Με την υπόψη διάταξη, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του γάμου ρυθμίζονται και για τα
δύο πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν από το δίκαιο της ιθαγένειας ενός από αυτά. Ο
τύπος του γάμου ρυθμίζεται και για τα δύο πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν είτε από το
δίκαιο της ιθαγένειας ενός από αυτά, είτε από το δίκαιο του τόπου όπου τελείται. Ωστόσο, η
παραπομπή δυνάμει αυτής της διάταξης σε αλλοδαπό ουσιαστικό δίκαιο ως το ευνοϊκότερο από
πλευράς ουσιαστικών προϋποθέσεων αναφορικά με το κώλυμα της πολυγαμίας, περίπτωση που
συντρέχει όταν ο ένας τουλάχιστον από τους δύο μελλονύμφους είναι αλλοδαπός, δεν δύναται
να εφαρμοστεί αν ο αλλοδαπός κανόνας δικαίου προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 33 του
Α.Κ, περί επιφυλάξεως της δημόσιας τάξης. Σύμφωνα με αυτή, διάταξη αλλοδαπού ουσιαστικού
δικαίου, στο οποίο παραπεμπόμεθα δυνάμει των κανόνων συγκρούσεως του ελληνικού δικαίου,
δεν εφαρμόζεται εάν προσκρούει στην ελληνική Δημόσια Τάξη, ως Δημόσια Τάξη δε, νοείται
ένα σύνολο βασικής και θεμελιώδους σημασίας αρχών και αντιλήψεων που διέπουν τη ζωή σε
ορισμένο τόπο και ορισμένο χρόνο (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Γ΄ έκδοση 2002, εκδ. Σάκκουλα).
Συνεπώς, εκτός του τυπικού σκέλους που αφορά στον τρόπο καταχώρισης του γάμου του
κ. XXXX στο Ειδικό Ληξιαρχείο και στο οποίο βασίστηκε η μέχρι τώρα αλληλογραφία μας,
ενσκήπτει κώλυμα των ουσιαστικών προϋποθέσεων κατόπιν των προαναφερθέντων, δυνάμει
των οποίων δεν δύναται να μεταγραφεί ο εν λόγω γάμος στο Ειδικό Ληξιαρχείο και κατ’
επέκταση να εγγραφεί στη βάση δεδομένων του Μητρώου Πολιτών.
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