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ΠΡΟΣ:
Πρεσβεία της Ελλάδας
ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ
(μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών
ΣΤ3 Δ/νση Διεκπεραίωσης &
Διπλωματικού Ταχυδρομείου
Ακαδημίας 3, 3ος όροφος
Τ.Κ. 106 71

ΘΕΜΑ: « Περίπτωση ανυπόστατου γάμου με πολίτη Ελλάδας».
ΣΧΕΤ: Το με Α.Π.Φ700.8/1/ΑΣ 21/17.1.2019 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι όταν πρόκειται για γάμο με
διαφορετική ιθαγένεια των συζύγων, δηλαδή ελληνική του ενός και ξένη του άλλου, τότε το
υποστατό αυτού κρίνεται κατά κανόνα από το άρθρο 13 Α.Κ, δηλαδή, ο τύπος του γάμου
ρυθμίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της ιθαγένειας ενός από τους μελλονύμφους, είτε σύμφωνα με
το δίκαιο του τόπου τέλεσής του. Αν ο γάμος τελείται κατά το αλλοδαπό δίκαιο, τότε ανακύπτει
ζήτημα αναγνώρισής του από το ελληνικό δίκαιο.
Στην προκειμένη περίπτωση ακόμα και αν λάβουμε υπόψη ότι το αλλοδαπό ουσιαστικό
δίκαιο επιτρέπει τη σύναψη γάμου τηλεφωνικά, κατισχύει η διάταξη του άρθρου 33 Α.Κ, και δεν
εφαρμόζεται δηλαδή διάταξη αλλοδαπού δικαίου εξαιτίας της επιφύλαξης της δημόσιας τάξης, αν
η εφαρμογή της προσκρούει στα χρηστά ήθη ή γενικά στη δημόσια τάξη.
Ως συστατικό στοιχείο του γάμου, κατά το ελληνικό δίκαιο, αποτελεί η συμφωνία των δύο
μελλονύμφων (άρθρα 1372,1350 Α.Κ., ατομική γνωμοδότηση 155/2008 γραφείου νομικού
συμβούλου του κράτους). Η σχετική δήλωση γίνεται κατά την τελετή (πολιτική ή θρησκευτική) με
αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο μερών. Στην περίπτωση που διαλαμβάνεται στο έγγραφό σας
ο γάμος καθίσταται ανυπόστατος καθότι παραβιάστηκε η διάταξη του άρθρου 1350 σε συνδυασμό
με τη διάταξη του άρθρου 1372, δεδομένου ότι ο γάμος έγινε χωρίς την τήρηση ενός από τους
προβλεπόμενους τύπους, δηλαδή ούτε του πολιτικού, ούτε του θρησκευτικού τύπου, και δεδομένου
ότι δεν έγινε τελετή, λείπει και η συμφωνία των δύο μελλονύμφων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία αναφέρεστε δεν
δύναται να μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Ο ληξίαρχος, κατά τη σύνταξη της
ληξιαρχικής πράξης γάμου, πρέπει να διερευνά, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του,

το

υποστατό του γάμου, εάν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1367 Α.Κ. αν
δηλαδή ο γάμος έχει τελεσθεί με τον προσήκοντα τύπο.
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