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ΘΕΜΑ : Τέλεση γάμου σε πλοίο.
Σχετ. : Το με Α.Π.2004/13-9-2019 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Αστικού Κώδικα: 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 είτε από το δίκαιο της
ιθαγένειας ενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν είτε κατά το δίκαιο του τόπου όπου
τελείται.
Περαιτέρω και εφόσον ρυθμιστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο ως το δίκαιο της
ιθαγένειας ενός από τους μελλονύμφους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1367 του Αστικού
Κώδικα σύμφωνα με τις οποίες : Ο γάμος τελείται είτε με σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι
συμφωνούν σε αυτό (πολιτικός γάμος) είτε με ιερολογία από ιερέα της ανατολικής ορθόδοξου
εκκλησιάς ή λειτουργού άλλου δόγματος ή θρησκεύματος γνωστού στην Ελλάδα. Η δήλωση γίνεται
δημόσια κατά πανηγυρικό τρόπο ενώπιον δύο μαρτύρων προς τον Δήμαρχο ή το νόμιμο
αναπληρωτή του που είναι υποχρεωμένος να συντάξει αμέσως σχετική πράξη. Οι προϋποθέσεις της
ιεροτελεστίας και κάθε θέμα σχετικό με αυτήν διέπονται από το τυπικό και τους κανόνες του
δόγματος ή θρησκεύματος σύμφωνα με το οποίο γίνεται η ιεροτελεστία, εφόσον δεν είναι αντίθετοι
με τη δημόσια τάξη.
Εν όψει των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το ελληνικό
ουσιαστικό δίκαιο, γάμοι που τελούνται από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (Δήμαρχος, ιερέας)
δεν θεωρούνται υποστατοί και ως εκ τούτου δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και κατ’
επέκταση δεν δύναται να καταχωρισθούν σε ληξιαρχικά βιβλία.
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Τονίζουμε ότι οι Δήμοι, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του πδ.391/1982 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν νομιμοποιούνται να εκδίδουν
άδειες γάμου για τις αναφερόμενες στο σχετικό σας περιπτώσεις, ήτοι για τέλεση σε πλοίο.
Τέλος επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο γάμος Έλληνα πολίτη δεν
τελείται σε έδαφος της Ελληνικής επικράτειας (ηπειρωτικό ή θαλάσσιο), τότε αρμόδιο ληξιαρχείο
προκειμένου να καταχωριστεί αυτός ο γάμος είναι το Ειδικό Ληξιαρχείο στο οποίο
καταχωρίζονται γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών που συμβαίνουν στην αλλοδαπή.

Η

Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου
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