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Σχετ.

: Το με Α.Π. 28157/18227/03-12-2019 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με όσα αυτό

διαλαμβάνει σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητάς μας τα ακόλουθα:
Για την έγκυρη σύναψη του γάμου απαιτείται η συνδρομή ουσιαστικών
προϋποθέσεων, θετικών και αρνητικών (κωλυμάτων). Θετικές προϋποθέσεις
είναι η διαφορά φύλου, η συμφωνία των δύο μελλονύμφων, η νόμιμη για γάμο
ηλικία και η δικαιοπρακτική ικανότητα. Αρνητικές προϋποθέσεις ή κωλύματα
του γάμου, είναι η παράλληλη ύπαρξη άλλου γάμου, η συγγένεια εξ αίματος, η
αγχιστεία και η υιοθεσία.
Ειδικότερα, στο άρθρο 1356 του Αστικού Κώδικα καθιερώνεται ρητά το
κώλυμα της εξ αίματος συγγένειας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια
γραμμή έως και τον τέταρτο βαθμό, το οποίο καθιστά άκυρο το γάμο και είναι
δημόσιας τάξης (βλπ άρθρο 1372 Α.Κ. και ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλη 2004).
Περαιτέρω, ακόμα και για την περίπτωση των διεθνών γάμων, όπου το
εφαρμοστέο δίκαιο βάσει του οποίου κρίνεται η εγκυρότητα σύναψης γάμου, δεν
είναι το ελληνικό, προκειμένου να εφαρμοστεί οποιαδήποτε διάταξη, πρέπει να
ερευνάται στη διαπίστωση συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων του
γάμου, η ύπαρξη ή μη αντίθεσης προς τη διάταξη του άρθρου 33 του Αστικού
Κώδικα, με την οποία ορίζεται θεμελιώδης αρχή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου η
επιφύλαξη της δημόσιας τάξης.
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Σημειώνεται δε, ότι το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα αναφορικά με το
καθεστώς και τις προϋποθέσεις για τη σύναψη έγκυρου γάμου, όπως αυτές
αναφέρθηκαν ανωτέρω, έρχεται σε πολλές περιπτώσεις σε καταφανή αντίθεση με
τα συστήματα χωρών που εφαρμόζεται το ισλαμικό δίκαιο.
Η υπηρεσία μας σχεδόν καθημερινά καλείται να διαχειριστεί πλείστες
όσες περιπτώσεις γάμων οι οποίες σύμφωνα με το δίκαιο των χωρών στις οποίες
τελέστηκαν είναι έγκυροι, ενώ δυνάμει του ελληνικού οικογενειακού δικαίου
θεωρούνται ανυπόστατοι ακόμα και άκυροι - όπως στην εν θέματι περίπτωση –
καθώς προσκρούουν στο άρθρο 33 του Α.Κ. και εν γένει σε θεμελιακές αρχές του
γάμου όπως η αρχή της ελευθερίας σύναψης του γάμου, της μονογαμίας, της
ισονομίας άνδρα και γυναίκας κλπ.
Ως τέτοιες περιπτώσεις, εκτός από την θέματι, ενδεικτικά αναφέρονται
οι εξής:
-

Τέλεση γάμου μεταξύ ανηλίκων ή όταν ο ένας εκ των μελλονύμφων
είναι ανήλικος,

-

Τέλεση γάμου μέσω πληρεξουσίου του ενός ή και των δύο
μελλονύμφων,

-

Τέλεση γάμου μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης,

-

Τέλεση γάμου (σιιτικό τυπικό) με αίρεση ή προθεσμία λύσεως του
γάμου με πρωτοβουλία του συζύγου, σε τακτό χρονικό διάστημα
χωρίς έκδοση διαζυγίου,

-

Πολυγαμία,

-

Οριστικό διαζύγιο με μονομερή πράξη του συζύγου μέσω τριπλής
αποπομπής (TALAAK)

-

Ανακλήσιμο διαζύγιο με απλή ή και διπλή αποπομπή, εκ μέρους του
συζύγου.

Συνεπώς, η άποψη της υπηρεσίας μας είναι, ότι για τις περιπτώσεις γάμων
στην αλλοδαπή, τόσο μεταξύ αλλοδαπών (μη Ελλήνων υπηκόων) όσο και μεταξύ
Έλληνα/ίδας και αλλοδαπού/ής και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο γάμος
καθιερώνει ευεργετικές συνέπειες για τους συζύγους (π.χ. εγγραφή σε
οικογενειακή μερίδα ως σύζυγος Έλληνα, θεώρηση εισόδου αλλοδαπού/ής
συζύγου για οικογενειακή επανένωση κλπ), οφείλουν οι εμπλεκόμενοι φορείς,
προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να εξετάζουν τη συνδρομή των
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ουσιαστικών προϋποθέσεων σύναψης γάμου και τη μη αντίθεση του στην
ελληνική δημόσια τάξη.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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